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Uradne objave

Sodni register

CELJE

Rg-100613
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02025 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PS International, marke-
ting in svetovanje, d.o.o., Kovaška 28,
Zreče, sedež: Kovaška 28, Zreče, pod
vložno št. 1/04394/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gosdpodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5639824
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podgrajšek Samo, Zreče,

Kovaška cesta 28, vstop 10. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100860
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04479 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa VISSPUOR, instalacijska in
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Cesta v Debro 12, Laško, sedež: Cesta v
Debro 12, Laško, pod vložno št.
1/01873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la družbe z novimi vložki, spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5383897
Firma: VISSPUOR, instalacijska in za-

ključna dela v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: VISSPUOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,264.600 SIT
Ustanovitelj: Vipotnik Silvo, Laško,

Cesta v Debro 12, vstop 22. 1. 1990, vlo-
žek 2,264.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-101407
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04213 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EUROSTIK, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, Štore,
Kompole 13, d.o.o., sedež: Kompole 13,
Štore, pod vložno št. 1/01842/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5400171
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Trebovc Dušan, Štore,

Kompole 13, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,558.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda.

Pri šifri dejavnosti 67.13 samo menjalni-
ce in zastavljalnice, pri šifri dejavnosti 74.12
pa je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-101463

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04189 z dne 7. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AVEC, d.o.o., Izdelava ko-
vinskih in nekovinskih izdelkov in trgovi-
na, sedež: Slov. Konjice, Titov trg 11,
Slov. Konjice, pod vložno št. 1/02424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža in ustano-
vitelja ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5598265
Firma: AVEC, Proizvodnja opažnih ele-

mentov iz plastičnih mas, d.o.o.
Skrajšana firma: AVEC, d.o.o.
Sedež: Slovenske Konjice, Slomško-

va 20
Osnovni kapital: 2,277.000 SIT
Ustanovitelja: Dornik Marjan, izstopil

27. 12. 1994; Kladnik Zoran, Slov. Konji-
ce, Slomškova 20, vstopil 15. 12. 1990,
vložek 1,816.333,30 SIT, in Dornik Adela,
Slovenske Konjice, Tepanje 17, vstopila
27. 12. 1994, vložila 460.666,70 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-101489
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00787 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa POLŠAK, avtoprevoz, trgo-
vina, d.o.o., Gorica 17a, Šmartno v Rožni
dolini, sedež: Gorica 17a, Šmartno v Rož-
ni dolini, pod vložno št. 1/05885/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5802121
Osnovni kapital: 1,703.188,50 SIT
Ustanovitelja: Polšak Roman, vstopil

7. 6. 1993, in Polšak Tatjana, vstopila 6. 3.
1995, oba iz Šmartnega v Rožni dolini, Go-
rica pri Šmartnem 17a, vložila po
851.594,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-101522
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04061 z dne 10. 10. 1996 pri
subjektu vpisa JANČEK, Trgovsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Laško, sedež:
Zgornja Rečica 40, Laško, pod vložno št.
1/06271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5843804
Osnovni kapital: 1,766.106 SIT
Ustanovitelj: Škrnički Ivan, Laško, Zgor-

nja Rečica 40, vstop 8. 3. 1993, vložek
1,766.106 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 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 proda-
jalnah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-102852
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02902 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa LEMA TRADE, trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Pa-
rižlje 14a, Braslovče, sedež: Parižlje 14a,
Braslovče, pod vložno št. 1/05299/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746418
Osnovni kapital: 1,756.000 SIT
Ustanovitelji: Lenošek Marjan, vložil

1,430.000 SIT, Lenošek Silva, vložila
171.000 SIT, in Lenošek Sabina, vložila
155.000 SIT, vsi iz Braslovč, Parižlje 14a,
vstopili 29. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiraje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-102889
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04323 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BREZA, računalniški siste-
mi, d.o.o., Velenje, Trg mladosti 6, Vele-
nje, sedež: Trg mladosti 6, Velenje, pod
vložno št. 1/00675/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288452
Firma: BREZA, računalniški sistemi,

d.o.o.
Skrajšana firma: BREZA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 8042 Drugo izobraževanje.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 223/89 z dne 7. 9. 1989.

Rg-102937
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03929 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KOMIDA, d.o.o., trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, Sloven-
ske Konjice, sedež: Dobrava pri Konjicah
66, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/06262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828945
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kodrič Mirko, Slovenske

Konjice, Dobrava pri Slovenskih Konjicah
66, vstop 15. 6. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-

izdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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 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 tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 52.488
pa sta izvzeta orožje in strelivo.
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Rg-102983
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01092 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa PODPORA, podjetje za ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Velenje, se-
dež: Tomšičeva c. 7, Velenje, pod vložno
št. 1/05720/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5785936
Osnovni kapital: 1,538.654 SIT
Ustanovitelj: Sever Vojko, Velenje, Tom-

šičeva c. 7, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,538.654 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102997
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02800 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa Ž, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Dramlje, sedež: Razbor
24a, Dramlje, pod vložno št. 1/04220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5658357
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Žgur Žarko, Dramlje, Razbor

24a, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,511.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103135
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04277 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa DROFENIK, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Preden-
ca 34, sedež: Predenca 34, Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/03929/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612098
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Drofenik Janez in Drofenik

Marija, oba iz Šmarja pri Jelšah, Predenca
34, vstopila 25. 3. 1992, vložila po 774.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonom-
ska propaganda; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzete far-
macevtske dejavnosti, pri šifri dejavnosti
52.488 sta izvzeta orožje in strelivo, pri šifri
dejavnosti 67.13 pa so dovoljene samo me-
njalnice in zastavljalnice.

Rg-104183
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02482 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa AGROMAT, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Velenje, sedež:
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Kersnikova 1, Velenje, pod vložno št.
1/03392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566991
Firma: AGROMAT, Proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Velenje, Kersni-
kova 1

Skrajšana firma: AGROMAT, d.o.o., Ve-
lenje, Kersnikova 1

Osnovni kapital: 2,197.000 SIT
Ustanovitelj: Jenšterle Matjaž, Velenje,

Kersnikova 1, vstop 31. 10. 1991, vložek
2,197.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 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, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va 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 Proizvod-
nja 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; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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, 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, 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 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 toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

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

Rg-104188
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04275 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LIMBO, gostinsko, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje,
Trnovlje 95, sedež: Trnovlje 95, Celje,
pod vložno št. 1/05561/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, družbenika, zastop-
nika in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
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s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5868874
Firma: ATES LINE, računalniški inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: ATES LINE, d.o.o.
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,715.770 SIT
Ustanovitelja: Smodej Jože, izstopil

29. 12. 1994; Budnjo Enver, Sarajevo, Đer-
dapska 128, in Tepej Stane, Velenje, Škale
83g, vstopila 29. 12. 1994, vložila po
857.885 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Smodej Jože, razrešen 29. 12.
1994; direktor Tepej Stane, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Budnjo En-
ver, imenovana 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 74.12
je izvzeta revizijska dejavnost, pri šifri dejav-

nosti 74.14 pa sta izvzeta arbitraža in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-104203
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04338 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa T.R.I., računalništvo, d.o.o.,
Škofja vas, Gasilska cesta 2, sedež: Ga-
silska cesta 2, Škofja vas, pod vložno št.
1/04567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5837952
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Miran, Škofja vas,

Gasilska cesta 2, in Lojen Ivan, Celje, Hribar-
jeva 11, vstopila 10. 4. 1992, vložila po
754.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1295/92 z dne 21. 9. 1996.

Rg-104229
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00056 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa EMO-ENERGETIKA, pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Šentjur pri Ce-
lju, sedež: Ul. Kozjanskega odreda 29,
Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/03665/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5577888
Ustanovitelja: EMO, emajlirnica, metal-

na industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Mari-
borska 86, vstopil 30. 1. 1992, vložil
117,965.267,20 SIT, in WARGA, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.n.o., Maribor,
Meljski dol 17, vstopilo 23. 10. 1995, vlo-
žilo 471,861.068,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodeb Roman, razrešen 11. 1.
1996; direktor Varga Željko, Maribor, Melj-
ski dol 17, imenovan 11. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe je z dne
23. 10. 1995.

Rg-104230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/04111 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa EMO-ENERGETIKA, proizvodno
podjetje, d.o.o., Šentjur pri Celju, sedež:
Ul. Kozjanskega odreda 29, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/03665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremembo
pri zastopniku ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5577888
Osnovni kapital: 589,826.335,90 SIT
Ustanovitelj: EMO, emajlirnica, metalna

industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, Maribor-
ska c. 86, vstop 30. 1. 1992, vložek
589,826.335,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodeb Roman, Celje, Ul. frankolov-
skih žrtev 33, ki od 27. 12. 1994 zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov iz-
ven okvira rednega in običajnega teka po-
slovanja družbe, pri najemanju kreditov in
posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri dajanju posojil drugim fizičnim ali
pravnim osebam ter pri odobravanju komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM, pri najemanju ali dajanju ga-
rancij, poroštev, hipotek in drugih oblik za-
varovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
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, ko potrebuje pisno soglasje organa
upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-104277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02242 z dne 10. 12. 1996 pri
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subjektu vpisa OGI, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dragomilo 8, Šmarje pri Jelšah,
sedež: Dragomilo 8, Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/05279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5735351
Osnovni kapital: 1,501.257 SIT
Ustanovitelja: Ogorevc Alenka, vložila

456.000 SIT, in Ogorevc Miran, vložil
1,045.257 SIT, oba iz Šmarja pri Jelšah,
Dragomilo 8, vstopila 25. 1. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ogorevc Miran, ki od 25. 11. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 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 to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe.

Rg-104282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01279 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ESO COMMERCE, Podjet-

je za veletrgovino in maloprodajo, Ce-
lje, Tovarniška 15, d.o.o., sedež: Tovar-
niška 15, Celje, pod vložno št.
1/00970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe, spremembo firme in
sedeža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5308674
Firma: ESO COMMERCE, trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ESO COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: Celje, Kozakova 5
Osnovni kapital: 3,226.524 SIT
Ustanovitelj: Kuljad Alojzij, Celje, Kozako-

va 5, vstop 7. 2. 1991, vložek 3,226.524
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Rg-104288
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04072 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ARTA, podjetje za trgovino
in proizvodnjo lesa, d.o.o., Luče 41, se-
dež: Luče 41, Luče, pod vložno št.
1/04679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5881331
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Filipčič Ivan, izstop 26. 4.

1995; Vrtačič Helena, Rečica, Varpolje 66,
vstop 26. 4. 1995, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipčič Ivan, razrešen 26. 4. 1995;
direktor Vrtačič Janez, Rečica, Varpolje 66,
imenovan 26. 4. 1995 zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-

som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orož-
je in strelivo.
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Rg-105392
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01338 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa COMERCE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Kvedrova 21, Žalec,
pod vložno št. 1/03141/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5531624
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Horvat Alojzij, Žalec, Kvedrova 21,
imenovan 3. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih 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 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 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; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti K/74.12 pa
revizijska dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 3. 12. 1996.

Rg-105910

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03876 z dne 10. 1. 1997, pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
- VALJI, d.o.o., Štore, sedež: Železarska
cesta 3, Štore, pod vložno št.
1/02356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5441528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lorger Edo, razrešen 13. 12. 1996;
direktor Leban Jože, Celje, Ulica heroja
Rojška 9, ki od 13. 12. 1996 zastopa druž-

bo brez omejitev, s soglasjem skupščine pa
sklepa posle, ki pomenijo spremembo pre-
moženja družbe.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 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 mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no 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 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105939

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03787 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa E S, Podjetje za ekonom-
ske storitve, d.o.o., Gomilsko, sedež: Go-
milsko 80a, Gomilsko, pod vložno št.
1/02632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, zastopnika in de-
javnosti ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518407
Firma: ŠALAMON & OSTALI, razvoj in

storitve, ES, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠALAMON & OSTALI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Šalamon Magda, Gomil-

sko 80a, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 13. 12. 1994, in Rozman Miro, Les-
ce, Tržaška ulica 2, vstopil 13. 12. 1994 –
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šala-
mon Magda, razrešena 13. 12. 1994 kot
direktorica in imenovana za družbenico, in
družbenik Rozman Miro, imenovan 13. 12.
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1994, zastopata družbo brez omejitev, po-
samično.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 7230 Obdelava podatkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-105940
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01280 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LEV, proizvodnja, trgovina
in finančne storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Kozakova 5, Celje, pod vložno št.
1/02445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in se-
deža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5456509
Firma: LEV, računovodske - knjigovod-

ske dejavnosti in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LEV, d.o.o.
Sedež: Celje, Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuljad Dragana, Celje,

Kozakova 5, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-

padki; 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; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-105949
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00047 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa 357 MAGNUM, servisno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 59a, Celje, pod vložno št.
1/02960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo za-
stopnika in akta o ustanovitvi družbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5500753
Ustanovitelj: Sluga Aldo, izstop 26. 9.

1995; Frece Venčeslav, Celje, Zvodno 13b,
vstop 26. 9. 1995, vložek 2,054.430 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Frece Venčeslav, imenovan 26. 9.
1995, zstopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 2960
Proizvodnja orožja in streliva; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana 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 porce-
lanom, 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92633 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki.

Sprememba akta o ustanovitvi dne 26. 9.
1995.

Rg-105953

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02671 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MILLER, d.o.o., proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje, Slov.
Konjice, sedež: Delavska 9, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/05892/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
po 29. členu s temile podatki:

Matična št.: 5805341
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Klančnik Branko, Slovenske

Konjice, Delavska 9, vstop 5. 5. 1993, vlo-
žek 1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-105964

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02278 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DARJAN, Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Žalec, sedež: Partizanska
13, Žalec, pod vložno št. 1/05801/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki po
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29. členu, spremembo deležev, družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5815401
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kroflič Darja, vstopila 9. 8.

1993, vložila 576.861 SIT, Kroflič Janez,
vstopil 9. 8. 1993, vložil 478.860 SIT, in
Kroflič Marija, vstopila 17. 5. 1994, vložila
444.279 SIT, vsi iz Žalca, Partizanska 13,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kroflič Janezu, ki je bil razrešen
17. 5. 1994.

Rg-105968
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00509 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DARJAN, Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Žalec, sedež: Partizanska
13, Žalec, pod vložno št. 1/05801/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5815401
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 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; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 5. 1995.

Rg-105995
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03729 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SKAN, Proizvodno–trgov-
sko podjetje, d.o.o., Cesta v Tomaž 1c,
Vojnik, sedež: Cesta v Tomaž 1c, Vojnik,
pod vložno št. 1/03979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, zastopnika in družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5618746
Firma: DESTRA, d.o.o., trgovina, pro-

izvodnja, storitve

Skrajšana firma: DESTRA, d.o.o.
Sedež: Rogaška Slatina, Zgornje Ne-

gonje, n.h.
Osnovni kapital: 1,589.478 SIT
Ustanovitelj: Guzej Andreja, izstop

10. 11. 1994; Stopinšek Danijel, Rogaška
Slatina, Žibernik 44, vstop 10. 11. 1994,
vložek 1,589.478 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Guzej Andreja, razrešena 10. 11.
1994; direktor Stopinšek Danijel, imeno-
van 10. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1585
Proizvodnja testenin; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo 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 vrtninami; 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, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
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vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in penzionov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki.

Rg-106002
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00144 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PRIVOŠNIK & OBŠTETER,
Trgovina, storitve in proizvodnja, d.n.o.,
sedež: Cesta 9/9, Velenje, pod vložno št.
1/05157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 3108/94 zara-
di vpisa napačnega imena zastopnice s te-
mile podatki:

Matična št.: 5719763
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

družbenica Privošnik Milena, Velenje, Ce-
sta IX. 9, imenovana 7. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-106005
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03636 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TYCHE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Žalec, sedež: Žalskega tabo-
ra 1, Žalec, pod vložno št. 1/03207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
spremembo pri družbenikih, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5538424
Firma: GORIŠEK & LESJAK, trgovina

in storitve - TYCHE, d.n.o.
Skrajšana firma: GORIŠEK & LESJAK -

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Gorišek Branka, Žalec, Par-

tizanska 18, in Lesjak Boštjan, Žalec, Parti-
zanska 27, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 7. 11. 1994, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gori-
šek Branka, razrešena 7. 11. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za družbenico, in
družbenik Lesjak Boštjan, imenovan 7. 11.
1994, zastopata družbo brez omejitev, po-
samično.

Rg-106027
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00871 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AERO, kemična, grafična
in papirna industrija, d.o.o., Celje, se-
dež: Ipavčeva 20, Celje, pod vložno št.
1/01711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042127
Firma: AERO, kemična, grafična in pa-

pirna industrija, d.d., Celje
Skrajšana firma: AERO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Celje, Ipavčeva ulica 32
Osnovni kapital: 1.282,090.000 SIT
Ustanovitelji: AERO, p.o., Celje, CETIS,

p.o., Celje, in GORIČANE, Tovarna celulo-
ze in papirja, Medvode, d.d., izstopili
11. 9. 1996; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
108,040.00 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 200,590.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
216,080.000 SIT, udeleženci notranjega
odkupa, vložili 354,910.000 SIT, upravi-
čenci interne razdelitve, vložili
200,800.000 SIT, CETIS, grafično pod-
jetje, d.d., Celje, Čopova 24, vložil
177,950.000 SIT, in GORIČANE, Tovarna
papirja Medvode, d.d., Medvode, vložila

23,720.000 SIT – vstopili 11. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezigar Milena, Celje, Japljeva
ulica 2, ki od 19. 9. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mirnik Marjan,
Pečnik Milena, Mihelčič Miran, Zupančič
Milan in Rozman Rudolf, vstopili 11. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
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kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom

in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in penzionov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 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; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 67.13
pa so dovoljene samo menjalnice in zastav-
ljalnice.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00845/00620-1996/BR z dne 11. 11.
1996.

Rg-106768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00095 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06586/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121278
Firma: ALBO – DIMNIKI, proizvodnja

in montaža nerjavečih dimnikov, d.o.o.
Skrajšana firma: ALBO – DIMNIKI,

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

govornostjo
Sedež: Tabor, Pondor 30a
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Schmid Marko, Celje, Pre-

žihova ulica 20, in Pajenk Bojan, Žalec,
Bevkova ulica 12, vstopila 10. 1. 1997, vlo-
žila po 752.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Schmid Marko in Pajenk Bojan,
imenovana 10. 1. 1997 zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
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lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orož-
je in strelivo.

Rg-106778
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04717 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO REBERNIK, Pod-
jetje za računalništvo, oblikovanje in za-
ložništvo, d.o.o., Velenje, sedež: Efenko-
va 61, Velenje, pod vložno št.
1/01897/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5388058
Osnovni kapital: 6,278.000 SIT
Ustanovitelji: Rebernik Peter, Velenje, Pi-

rešica 2, vložil 4,482.492 SIT, Semečnik
Goran, Velenje, Šmarska cesta 18, vložil
897.754 SIT, in Hafner Peter Stanislav, Ve-
lenje, Šaleška 2d, vložil 897.754 SIT – vsto-
pili 5. 6. 1990, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo

pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

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

Rg-106786
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04688 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Žalec, se-
dež: Cesta na Lavo 1, Žalec, pod vložno
št. 1/04438/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnih deležev, spremem-
bo firme, sedeža, zastopnika in poslovnih
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikcijo dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala z novim vlož-
kom in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5470749
Firma: INTEGRAL, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: INTEGRAL, d.o.o.
Sedež: Vransko, Prekopa 50
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljica: JEKO, proizvodnja, trgo-

vina, zunanja trgovina, d.o.o., in Terglav Da-
ni, izstopila 28. 12. 1994; Jagodič Anica,
Vransko, Prekopa 50, vstopila 28. 12.
1994, vložila 1,602.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Končan Vili, razrešen 28. 12. 1994;
direktorica Jagodič Anica, imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kezmetičnimi in
toaletnimi 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orož-
je in strelivo.

Rg-106793
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04382 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PLARD, podjetje za pro-

izvodnjo lesa in trgovino, d.o.o., Škalce
n.h., Slovenske Konjice, sedež: Škalce
n.h., Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/02085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev ak-
tov družbe z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5413877
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pristovnik Drago, Slovenske

Konjice, Spodnje Preloge 29, vstop 26. 7.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 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;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 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; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orož-
je in strelivo.

Rg-106795
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04496 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMAVERRA, industrijsko
oblikovanje, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Frankolovo, sedež: Verpete 4,
Frankolovo, pod vložno št. 1/03291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi sred-
stvi s temile podatki:

Matična št.: 5560497
Osnovni kapital: 1,510.836 SIT
Ustanovitelj: Srebot Bojan, Frankolovo,

Verpete 4, vstop 5. 11. 1991, vložek
1,510.836 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-106798
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04346 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OREH, Podjetje za trgovi-
no in posredovanje intelektualnih in dru-
gih storitev, d.o.o., sedež: Brdo 15, Pla-
nina pri Sevnici, pod vložno št.
1/00803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5299292
Firma: OREH, trgovina, storitve in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: OREH, d.o.o.
Sedež: Planina pri Sevnici, Lažiše 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gračnar Franc, Planina pri

Sevnici, Brdo 15, vložil 1,350.000 SIT,
Gračnar Marija, Celje, Na zelenici 9, vložila
75.000 SIT, in Krašovec Fanika, Celje,
Vrunčeva 37, vložila 75.000 SIT – vstopili
6. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti G/52.48 sta izvzeta orož-
je in strelivo, pri dejavnosti K/74.12 pa je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-106800

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04724 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa H. B. IMPORT – EXPORT,
d.o.o., Velenje, sedež: Efenkova 61, Ve-
lenje, pod vložno št. 1/02550/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo družbenikov zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža in spremembo zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5735530
Osnovni kapital: 2,370.175 SIT
Ustanovitelji: Halilovič Hairo, izstopil

28. 12. 1994; Steblovnik Bojan, Velenje,
Kardeljev trg 2, vstopil 10. 11. 1990, vložil
780.087,50 SIT, Steblovnik Kristina, Vele-
nje, Kardeljev trg 2, vstopila 28. 12. 1994,
vložila 779.087,50 SIT, in Bricman Boris,
Trbonje, Sv. Danijel 92, vstopil 28. 12.
1994, vložil 811.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Bricman Boris in Steblovnik Kristina,
imenovana 28. 12. 1994.

Rg-106801

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04418 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CIZEJ, podjetje za trgovi-
no, instalacije in storitve, d.o.o., Parižlje
1, Braslovče, sedež: Parižlje 1, Braslov-
če, pod vložno št. 1/02796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in uskladitev akta z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5495326
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cizej Ivan, Braslovče, Pa-

rižlje 1, vstop 15. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 60240 Cestni tovorni promet; 63120
Skladiščenje; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-106811
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04723 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KUPOL, podjetje za obde-
lavo kovin, plastike in trgovino, d.o.o.,
Letuš 64, Šmartno ob Paki, sedež: Letuš
64, Šmartno ob Paki, pod vložno št.
1/01682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
večanje kapitala z novimi vložki in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5355281
Osnovni kapital: 1,848.014,50 SIT
Ustanoviteljica: Kuder Polona, Šmartno

ob Paki, Letuš 64a, vstop 10. 3. 1990,
vložek 1,848.014,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-106845
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03918 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOB, podjetje za kovinsko
proizvodnjo in trgovino, Šentjur pri Ce-
lju, Kolodvorska 8, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska 8, Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/02152/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenikov zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5416523
Firma: KOB – KOŽELJ in družbenik,

kovinska proizvodnja, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KOB – KOŽELJ in

družbenik, d.n.o., Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Koželj Andrej, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 9. 12. 1994, in
Koželj Silva, vstopila 9. 12. 1994, oba iz
Šentjurja pri Celju, Kolodvorska 8, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
želj Andrej, razrešen 9. 12. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, in družbenica
Koželj Silva, imenovana 9. 12. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Rg-106877
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00231 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KURTAJ IN KURTAJ, zi-
darstvo in fasaderstvo, d.n.o., sedež: Ki-

dričeva 12, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/06550/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in spre-
membo družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5986753
Sedež: Rogatec, Sv. Florjan 120
Sklep skupščine o spremembi družbene

pogodbe z dne 20. 2. 1997.

Rg-106910
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04109 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTRONIKA, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Partizanska 12, Velenje,
pod vložno št. 1/00856/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5306558
Osnovni kapital: 63,002.857 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložil 44,102.000 SIT,
vstopil 5. 2. 1993, ter Šulek Drago, Vele-
nje, Kavče 63, vložil 9,444.824 SIT, Es
Zvone, Šoštanj, Cankarjeva 20, vložil
3,867.077 SIT, Jenko Matija, Velenje, Ker-
snikova 29, vložil 1,529.965 SIT, Deželak
Danilo, Velenje, Vinska gora 45a, vložil
156.611 SIT, Kutnjak Milena, Velenje, Ce-
sta II/7, vložila 156.611 SIT, Omladič Ivan,
Braslovče, Podvrh 82a, vložil 144.564 SIT,
Pangeršič Bojan, Velenje, Šalek 89, vložil
385.503 SIT, Perme Marko, Velenje, Šalek
102, vložil 144.564 SIT, Podgoršek Mar-
tin, Šmartno ob Paki, Podgora 27, vložil
156.611 SIT, Poznič Jože, Velenje, Parti-
zanska 54, vložil 132.517 SIT, Škornik Igor,
Zreče, Cesta na Roglo 118, vložil 72,282
SIT, Steblovnik Konrad, Šmartno ob Paki,
Rečica 37, vložil 72.282 SIT, Šmon Peter,
Topolšica 47, vložil 60.235 SIT, Tanšek Bo-
žena, Velenje, Rudarska 2d, vložila
228.892 SIT, Bizjak Andreja, Velenje, Ker-
snikova c. št. 10, vložila 156.611 SIT, To-
minšek Peter, Velenje, Šalška 2b, vložil
144.564 SIT, Verbovšek Smilja, Petrovče,
Dobriška vas 52, vložila 72.282 SIT, Zavo-
lovšek Milan, Nazarje, Ličja vas 18, vložil
132.517 SIT, Žohar Franc, Šmartno ob Pa-
ki 141, vložil 228.892 SIT, Virtič Davorin,
Velenje, Šmarska 6a, vložil 156.611 SIT,
Zager Zdravko, Topolšica 51a, vložil
216.845 SIT, in SILVI, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, vložila 1,240.000 SIT, vsi vsto-
pili 6. 12. 1994 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
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iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5111 Po-
sredništvo 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5551 Storitve menz; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-106912
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03619 z dne 12. 2. 1997 pri
subjektu vpisa REMIX, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Celje, Ljubljanska 62, sedež:
Ljubljanska 62, Celje, pod vložno št.
1/04238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5636299
Firma: REMIX, izvoz-uvoz, zastopanje,

trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Dečko-
va 44

Skrajšana firma: REMIX, d.o.o., Celje,

Dečkova 44
Sedež: Celje, Dečkova 44
Osnovni kapital: 1,594.000 SIT
Ustanovitelj: Raducič Edvard, Celje,

Ljubljanska 62, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,594.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 so iz-
vzeti farmacevtski izdelki.

Rg-106922
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00448 z dne 13. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5949564
Firma: SEJEMSKA SKUPNOST, gos-

podarsko interesno združenje
Skrajšana firma: SEJEMSKA SKUP-

NOST – GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Celje, Dečkova 1
Ustanovitelji: Celjski sejem, d.d., Celje,

Dečkova 1, DORAMAT, d.o.o., Koper, Bel-



Stran 64 / Št. 2 / 15. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

veder, Gorenjski sejem, poslovno priredi-
tveni center, Kranj, p.o., Kranj, Stara cesta
25, Gospodarsko razstavišče, družba za or-
ganizacijo domačih in mednarodnih sejmov
in razstav, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 18,
SEJMAR, podjetje za sejemsko, propagand-
no in storitveno dejavnost, d.o.o., Maribor,
Ulica heroja Zidanška 18, in STEP, podjetje
za prirejanje domačih in mednarodnih sej-
mov in razstav, zastopanje, ekonomsko pro-
pagando in trženje, d.o.o., Maribor, Kersni-
kova 5, vstopili 23. 5. 1996, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik Pangerl Franc, Celje, Lahovna
11, imenovan 23. 5. 1996, zastopa zdru-
ženje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov.

Rg-107760

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00812 z dne 5. 3. 1997 pod št.
vložka 1/06601/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981638
Firma: VODOTEHNIK KM, proizvodnja

armatur, gradnje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VODOTEHNIK KM,

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

govornostjo
Sedež: Žalec, Cesta ob železnici 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kač Maks, Prebold, Reška

cesta 39, vstop 10. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kač Maks, imenovan 10. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev in posamično.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-

mentov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

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

Rg-107762
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00293 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TARA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Podlog 11c, Šempe-
ter, sedež: Podlog 11c, Šempeter, pod
vložno št. 1/01851/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnih deležev,
spremembo poslovnih deležev, zastopni-
kov, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5846366
Ustanoviteljica: Kuder Ljudmila in Kuder

Ljubomir, izstopila 10. 2. 1997; Kuder Sa-
manta, Šempeter, Podlog 11c, vstopila
17. 5. 1994, vložila 1,530.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kuder Ljubomiru, ki je bil razre-
šen 10. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1997: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1997.

Rg-197763
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00136 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča osebno družbo kot ko-
manditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 1125702
Firma: MOTOR CO. BRANCE, Trgovi-

na, storitve in gostinstvo, k.d.
Skrajšana firma: MOTOR Co. BRANCE,

k.d.
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Laško, Zdraviliška 15b
Ustanovitelja: Brance Boštjan, Celje, Do-

larjeva 10, ki odgovarja s svojim premože-
njem, in Škorja Boštjan, Rogaška Slatina,
Pod bellevuem 29, ki je vložil 10.000 SIT in
ne odgovarja, oba vstopila 15. 1. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Brance Boštjan, ki zastopa družbo
brez omejitev kot komplementar, in proku-
rist Brance Miran, imenovana 15. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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, 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki, pri šifri dejavnosti 74.12
pa je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-107766

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04498 z dne 13. 3. 1997 pri

subjektu vpisa JAVOR, PODJETJE ZA OB-
DELAVO LESA IN TRGOVINO, d.o.o., Šo-
štanj, Koroška 48, sedež: Koroška 48,
Šoštanj, pod vložno št. 1/02731/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, povečanje kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5489989
Firma: JAVOR, Tiskarstvo in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: JAVOR, d.o.o.
Sedež: Velenje, Čopova 4a
Osnovni kapital: 9,969.380 SIT
Ustanovitelja: Šramel Zora in Šramel

Zdravko, izstopila 27. 12. 1994; Novak
Slavko in Novak Milena, oba iz Velenja, Čo-
pova 4a, vstopila 27. 12. 1994, vložila po
4,984.690 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šramel Zora, razrešena 28. 12.
1994; direktor Novak Slavko, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovan 28. 12.
1994, in prokuristka Novak Milena, imeno-
vana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 01500
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo
založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72200 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107767

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04513 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TEMPO, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve,
d.o.o., Celje, Lahovna 11, sedež: Lahov-
na 11, Celje, pod vložno št. 1/00848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapi-
tala z novimi vložki in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5306078
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pangerl Vesna, Celje, La-

hovna 11, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
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mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60240 Cestni tovor-
ni promet; 63110 Prekladanje; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb.

Pri šifri dejavnosti G/51.180 so izvzeti
farmacevtski izdelki, pri šifri dejavnosti
G/52.488 sta izvzeta orožje in strelivo, pri
šifri dejavnosti K/74.120 pa je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-107768
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04612 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VIHAM, podjetje za finanč-
ne in tehnične storitve, notranjo in zuna-
njo trgovino, ter turistično posredova-
nje, Celje, Zagrad 70c, d.o.o., sedež: Za-
grad 70c, Celje, pod vložno št.
1/00940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo družbene pogodbe
in spremembo pri družbenici s temile po-
datki:

Matična št.: 5311861
Firma: VIHAM, trgovina in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: VIHAM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hajsinger Karmen, izstopi-

la 27. 12. 1994; Hajsinger-Potočnik Kar-
men, Laško, Valentiničeva cesta 26, vstopi-
la 27. 12. 1994, vložila 300.400 SIT, ter
Hajsinger Viktor, vložil 899.200 SIT, in Haj-
singer Marijana, vložila 300.400 SIT, oba iz
Celja, Zagrad 70c, vstopila 14. 12. 1989 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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 računal-

niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, 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; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

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

Rg-107770
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04406 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GIT, Gradbeno industrij-
sko in trgovsko podjetje, d.o.o., Stane-
tova 16a, Celje, sedež: Stanetova 16a,
Celje, pod vložno št. 1/01636/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in iz sredstev družbe ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5357098
Firma: GIT, Gradbeno industrijsko in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Jože, Celje, He-

roja Rojška 46, vložil 950.500 SIT, in Berč-
nik Marjan, Strmec pri Vojniku, Nova cerkev
104, vložil 550.500 SIT – vstopila 22. 2.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-107774
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04152 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KGK, export - inport in pro-
mocije, d.o.o., Celje, Zidanškova 3/I se-
dež: Zidanškova 3/I, Celje, pod vložno št.
1/01519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo sedeža, druž-
benikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5545030
Firma: KGK, export - import in promo-

cije, d.o.o., Celje, Gosposka 3/I
Skrajšana firma: KGK, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Gosposka 3/I
Osnovni kapital: 1,845.464 SIT
Ustanovitelja: Elsner Grošelj Marija, iz-

stopila 20. 5. 1994; Klinar Bojan in Klinar
Gojmir, oba iz Štor, Kovinarska 12, vstopila
11. 1. 1990, vložila po 922.732 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klinar Gojmir, razrešen 23. 12.
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1994; direktor Klinar Bojan, imenovan
20. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-107775
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00124 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06611/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121383
Firma: POL COM, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POL COM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenske Konjice, Mestni

trg 18
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Polegek Anton, Slovenske

Konjice, Spodnje Grušovlje 31, vstop 4. 2.
1997, vložek 1,560.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polegek Anton, imenovan 4. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške sto-
ritve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 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; 2612 Oblikovanje in obdelava ravne-
ga stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za grabeništvo; 2663 Proizvodnja sve-

že betonske mešanice; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
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; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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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);
6024 Cestni tovorni promet; 6020 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 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.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

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

Rg-107776

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01638 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ITAG, inženiring in tehno-
logija, d.o.o., Aškerčeva 15, Celje, se-
dež: Aškerčeva 15, Celje, pod vložno št.
1/01142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in spremembo zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5323916
Osnovni kapital: 1,576.880 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Tomaž Emerik, Ža-

lec, Podvin 19, vstop 16. 12. 1989, vložek
1,576.880 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktoricama Lipuš Marti in Toplak Daši, ki
sta bili razrešeni 25. 4. 1994.

Rg-107777

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00845 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ATKA, podjetje za tržne
komunikacije, d.o.o., Zidanškova 13,
Celje, sedež: Zidanškova 13, Celje, pod
vložno št. 1/02538/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5472156
Firma: ATKA, podjetje za tržne komu-

nikacije, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: ATKA, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Gosposka 13
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelj: Šrot Srečko, Celje, Gospo-

ska 13, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,598.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; ekonomska propaganda; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalnice in
zastavljalnice.

Rg-107779

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04784 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SOVA SOFT, računalniško
informacijski inženiring, d.o.o., Celje,
Škvarčeva 4, sedež: Škvarčeva 4, Celje,
pod vložno št. 1/05597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo firme, sedeža in pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5875285
Firma: SOVA SOFT, Računalniško in-

formacijski inženiring, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska 42

Skrajšana firma: SOVA SOFT, d.o.o.,
Celje, Ljubljanska 42

Sedež: Celje, Ljubljanska 42
Ustanovitelji: Roš Smiljan, Celje, Stritar-

jeva 7, vložil 465.000 SIT, Bizjak Ted, Ce-
lje, Brodarjeva 12, vložil 456.000 SIT, Vreč-
ko Franc, Celje, Ljubljanska 60, vložil
120.000 SIT, Križnik Milan, Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 15, vložil 180.000 SIT,
Muha Danijel, Slovenske Konjice, Kajuhova
4, vložil 180.000 SIT, in Natek Srečko, Slo-
venske Konjice, Toneta Melive 16, vložil
90.000 SIT – vstopili 5. 10. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Ted, ki od 29. 12. 1994 za-
stopa družbo neomejeno, razen pri sklepa-
nju poslov, pri katerih nastopa družba kot
plačnik v vrednosti nad 20.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, za kar potrebuje pisno soglas-
je skupščine.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-

jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 so izvzete revi-
zijske dejavnosti.

Rg-107780
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00074 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, Ce-
lje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Umek Jože, razrešen 24. 4.
1996; generalni direktor Kamenšek Andrej,
Celje, Zagrad 33c, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 24. 4. 1996, ter proku-
risti Steble Ivo, Celje, Trnovlje 136, Ven-
gust Marjan, Celje, Kačeva 2a, in Kerstein
Aleksander, Celje, Pucova 4, imenovani
25. 4. 1996.

Rg-107782
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00703 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LESNINA – SOPOTA, lesna
industrija, p.o., Radeče, Pot na jez 12,
sedež: Pot na jez 12, Radeče, pod vložno
št. 1/00409/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Podpečan Jakob, razrešen 21. 5.
1996; direktorica Klembas Irena, Radeče,
Vrhovo 44, imenovana 5. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev kot vršilka dolžnosti
direktorja.

Rg-107784
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04112 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SIP SICO, Podjetje za us-
posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, Do-
brteša vas 5, sedež: Dobrteša vas 5,
Šempeter v Savinjski dolini, pod vložno
št. 1/05906/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo pri zastopniku
s temile podatki:

Matična št.: 5821797
Osnovni kapital: 1,670.000 SIT
Ustanovitelj: SIP STROJNA INDUSTRI-

JA, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, vs-
top 22. 6. 1993, vložek 1,670.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Volpe Marjan, Celje, Nušičeva 2b, ki
od 19. 12. 1994 zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pri sklepanju, odpovedovanju ali
spreminjanju karšnekoli pogodbe ali pri izva-
janju pravnih poslov izven okvira rednega in
običajnega teka poslovanja družbe, pri naje-
manju kreditov ali posojil, katerih vresnost
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glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM, pri dajanju posojil dru-
gim fizičnim ali pravnim osebam ter pri odo-
bravanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM, pri najemanju ali daja-
nju garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 100.000 DEM, pri prodaji, dajanju
ali prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM, pri investicijah, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM, pri ustanavlja-
nju družb hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe, pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic družb
hčera, za kar potrebuje pisno soglasje orga-
na upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Pri šifri dejavnosti 74.60 brez poizvedo-
valne dejavnosti in dejavnosti zasebnih de-
tektivov.

Rg-107785

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04113 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KONEX, proizvod-
nja transportnih in pogonskih elemen-
tov, d.o.o., Slovenske Konjice, Mestni trg
18, sedež: Mestni trg 18, Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/02761/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, spremembo pri zastopniku
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5490227
Firma: KONUS KONEX, proizvodnja

transportnih in pogonskih elementov,
d.o.o., Slovenske Konjice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grilj Savo, Slovenske Konjice, Borisa
Vinterja 5a, ki od 12. 12. 1994 zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov iz-
ven okvira rednega in običajnega toka po-
slovanja 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 komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM, pri najemanju ali dajanju ga-
rancij, poroštev, hipotek in drugih oblik za-
varovanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
100.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, ki po svoji vrednosti
presegajo 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, za kar potrebuje pisno soglasje or-
gana upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-107787

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04692 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CIGLER, Trgovsko storitve-
no podjetje, d.o.o., Ravne pri Šoštanju
103, sedež: Ravne pri Šoštanju 103, Šo-
štanj, pod vložno št. 1/02929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje

osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5514118
Osnovni kapital: 3,510.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtačnik Rajko in Vrtačnik

Frančiška, oba iz Šoštanja, Ravne pri Šo-
štanju 103, vstopila 24. 1. 1991, vložila po
1,755.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrtačnik Frančiška, razrešena
1. 7. 1994; direktor Vrtačnik Rajko, imeno-
van 1. 7. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 02020
Gozdarske storitve; 18240 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 20100 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 60220 Storitve taksistov; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.120 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-107789

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03438 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KAMENIK, d.o.o., proizvod-
nja, trgovina, storitve, Slovenske Konji-
ce, sedež: Gabrovlje 12a, Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/05337/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki, spremembo družbenika
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5803772
Osnovni kapital: 1,935.435 SIT
Ustanovitelj: Kamenik Marija, izstop

16. 12. 1995; Kamenik Kristijan, Sloven-
ske Konjice, Gabrovlje 12a, vstop 29. 3.
1993, vložek 1,935.435 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kamenik Marija, razrešena 16. 12.
1995; direktor Kamenik Kristijan, ki od
16. 12. 1995 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
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napitkov v drugih lokalih; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
92712 Dejavnost igralnic; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107790
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03985 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MPI, marketing, proizvod-
nja, inženiring, storitve, d.o.o., Celje,
Ljubljanska 50a, sedež: Ljubljanska 50a,
Celje, pod vložno št. 1/01001/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318521
Osnovni kapital: 1,803.728 SIT
Ustanovitelj: Senegačnik Albert Boris, iz-

stop 15. 2. 1990; Urbanč Stanislav, Celje,
Ljubljanska 50a, vstop 17. 10. 1989, vlo-
žek 1,803.728 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Senegačnik Albert Boris, razrešen
15. 12. 1990; direktor Urbanč Stanislav,
imenovan 15. 2. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-107792

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04352 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VEGAX, mednarodno pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Prežihova 44, sedež: Prežihova 44,
Celje, pod vložno št. 1/04821/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnvnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo sedeža, fir-
me, družbenika in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5714613
Firma: VEGAX, mednarodno proizvod-

no in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, Te-
harska 4

Skrajšana firma: VEGAX, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Teharska 4
Osnovni kapital: 1,659.550 SIT
Ustanovitelj: Vengust Dušan, izstop

10. 5. 1994; Gabriel Aleš, Celje, Valva-
zorjeva 15, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,659.550 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Vengust Dušanu, ki je bil razre-
šen 10. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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 računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-107794

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04593 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ALKATRANSPORT, podjet-
je za prevozništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Zalog 5, Dramlje, sedež: Zalog 5,
Dramlje, pod vložno št. 1/03917/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617952
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Alojz, Dramlje, Za-

log 5, vstop 17. 2. 1992, vložek 1,546.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107799
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00781 z dne 13. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914868
Firma: PO-STIK, Servisne storitve, Tr-

govina, Gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PO-STIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentjur pri Celju, Prijatelje-

va 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Kristina, Šent-

jur pri Celju, Prijateljeva 8, vstop 18. 8.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Potočnik Kristina, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Potočnik Sreč-
ko, oba iz Šentjurja pri Celju, Prijateljeva 8,
imenovana 18. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
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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 kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 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 prometu;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev.

Rg-107801
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00295 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa COCA-COLA AMATIL

SLOVENIJA, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in distribucijo brezalkoholnih pi-
jač, d.d. in v angleškem jeziku:
COCA-COLA AMATIL SLOVENIJA, Enter-
prise for the..., sedež: Celjska cesta 8,
Žalec, pod vložno št. 1/00559/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5092108
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Cizej Rudolf, razrešen 29. 3. 1996;
direktor Filipi Bruno, Zagreb, Frana Alfirevi-
ča 47, imenovan 29. 3. 1996, zastopa
družbo neomejeno, razen pri naslednjih po-
slih: združitev z drugimi podjetji ali ustanovi-
tev, prodaja ali likvidacija poslovnih enot ali
podružnic, nakup, prodaja ali hipoteka na
nepremičnine, pridobitev ali podelitev po-
sojil ali garancij, sklepanje ali spreminjanje
pogodb, ki zadevajo pokojninski sklad, bo-
nuse ali povečanje plač za starejše zaposle-
ne, za kar potrebuje soglasje nadzornega
sveta, in prokurist Jakop Franc, Celje, Mi-
klošičeva 1, imenovan 29. 3. 1996.

Člani nadzornega sveta: Remec-Šelih Ni-
na, Rulofs Wilhelm in Stampach Werner,
izstopili 29. 3. 1996; Cizej Rudolf, Kent
Muhtar in Galek Thomas, vstopili 29. 3.
1996.

Rg-107802

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00644 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ATOS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Maistrova 11, Celje, sedež: Mai-
strova 11, Celje, pod vložno št.
1/01019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov, zastopnika
in odgovornosti družbenikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311799
Firma: ATOS, trgovska družba, OBLAK

IN DRUŽABNIKI, d.n.o., Celje
Skrajšana firma: ATOS, OBLAK IN

DRUŽABNIKI, d.n.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Golobič Stane, izstopil

7. 4. 1994; Oblak Danijel, izstopil iz d.o.o.
in vstopil v d.n.o. 7. 4. 1994, in Oblak Ani-
ca, vstopila 7. 4. 1994, oba iz Celja, Mai-
strova 11, odgovornost. odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ob-
lak Danijel, razrešen 23. 3. 1995 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, in družbeni-
ca Oblak Anica, imenovana 23. 3. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.

Rg-107803
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00863 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GRAFITI, poslovni sistemi,
d.o.o., Celje, sedež: Tovarniška 5, Celje,
pod vložno št. 1/05785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5789869
Skrajšana firma: GRAFITI, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlica Dragan, Celje, Mil-

činskega 11, vložil 1,141.500 SIT, Gabrov-
šek Marko, Petrovče, Liboje 90f, vložil
304.400 SIT, in Gerl Darko, Vojnik, Kratka
pot 3, vložil 76.100 SIT – vstopili 20. 4.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gabrovšek Marko, ki od 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-107804
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00288 z dne 24. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06613/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5942411
Firma: GEO JEDRO, gospodarsko in-

teresno združenje
Skrajšana firma: GEO JEDRO - GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Celje, UL. 14. divizije 14
Ustanovitelji: Resanovič Igor, Celje, Ve-

selova 16, Venturini Sergej, Ljubljana, Ple-
teršnikova 23, in Muhič Danilo, Maribor,
Razvanjska 76, vstopili 1. 4. 1996, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Resanovič Igor, imenovan 1. 4.
1996, zastopa združenje brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1997: 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
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bena dela, tudi dela specialnih strok; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107807

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02422 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa UNIGRAD, podjetje za iz-
delavo unikatnih izdelkov in izvajanje
vseh vrst gradenj, d.o.o., Polzela 137, p.
Polzela, sedež: Polzela 137, Polzela, pod
vložno št. 1/02949/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benikov, firme, sedeža in zastopnika ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5501903
Firma: UNIGRAD, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIGRAD, d.o.o.
Sedež: Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Grobelnik Mojca, izstop

15. 6. 1994; Šorn Marija, Celje, Lahova
1a, vstop 15. 6. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Grobelnik Mojca, razrešena 15. 6.
1994; direktorji Šorn Jurij, Šorn Jasmin in
Šorn Marija, vsi iz Celja, Lahova 1a, imeno-
vani 15. 6. 1994, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1997: 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov

iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje 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; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšč-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga 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 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
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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 mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti po ši-
fro K/74.12 revizijskih dejavnosti, pri de-
javnosti pod šifro G/74.60 pa poizvedoval-
nih dejavnosti in dejavnosti zasebnih detek-
tivov.

Rg-107809
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00123 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA ŽIVINOREJO IN
VETERINARSTVO CELJE, p.o., sedež: Ce-
sta v Trnovlje 181a, Celje, pod vložno št.
1/00619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5254655
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bezenšek Gregor, razrešen 27. 1.
1995; direktor Lugarič Jožef, Celje, Ope-
karniška 12a, imenovan 27. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Rg-107810
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03827 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ROKIS, podjetje za inženi-
ring, posredništvo in storitvene dejav-
nosti, d.o.o., Titovo Velenje, Žarova 25,
sedež: Žarova 25, Titovo Velenje, pod
vložno št. 1/01507/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5351693
Firma: ROKIS, vzdrževanje in popravi-

la motornih vozil, inženiring, trgovina in
posredništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: ROKIS, d.o.o.
Sedež: Velenje, Žarova 25
Osnovni kapital: 2,168.000 SIT
Ustanovitelja: Roškar Jože in Roškar Sil-

va, oba iz Velenja, Žarova 25, vstopila 5. 3.
1990, vložila po 1,084.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, 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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 je iz-
vzeto posredništvo pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-107812

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03694 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SPORT-AS, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Lat-
kova vas 37, Prebold, sedež: Latkova
vas 37, Prebold, pod vložno št.
1/02968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5513405
Firma: SPORT-AS, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SPORT-AS, d.o.o.
Sedež: Prebold, Latkova vas 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žuža Vlado, Prebold, Lat-

kova vas 106, vstop 26. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo 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, industrijske

opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potevanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro K/74.60 pa ne sme opravljati poizve-
dovalnih dejavnosti in dejavnosti zasebnih
detektivov.

Rg-107814
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00554 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, Ce-
lje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Sprememba statuta z dne 11. 7. 1996.

Rg-107818
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00649 z dne 18. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, Ce-
lje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-107819
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04066 z dne 17. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZVONČEK TRADE, Pro-
izvodno trgovsko in posredniško podjet-
je, d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 3,
Šentjur, sedež: Ulica skladateljev Ipav-
cev 3, Šentjur, pod vložno št. 1/05821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, družbenikov in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:



Stran 74 / Št. 2 / 15. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5884314
Firma: ZVONČEK TRADE, proizvodno,

trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o.,
Celjska 7, Rogaška Slatina

Skrajšana firma: ZVONČEK TRADE,
d.o.o., Celjska 7, Rogaška Slatina

Sedež: Rogaška Slatina, Celjska 7
Osnovni kapital: 1,626.471 SIT
Ustanovitelja: Cehner Stanislav in Ceh-

ner Zdenka, izstopila 15. 12. 1994; Krč
Aleš in Krč Marko, oba iz Rogaške Slatine,
Celjska 7, vstopila 15. 12. 1994, vložila po
813.235,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cehner Stanislav, razrešen 15. 12.
1994; direktorica Krč Helena, Rogaška Sla-
tina, Celjska 7, imenovana 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5231 Dejavnost lekarn; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-107820

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03316 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KIPP, proizvodno podjetje,
d.o.o., Žalec, Podvin 212, sedež: Podvin
212, Žalec, pod vložno št. 1/03694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki ter spremembo deležev in družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5639263
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pipal Amalija, Žalec, Pod-

vin 212, vstop 20. 2. 1992, vložek 10.000
SIT, in Pipal Vladimir, Laško, Rimska cesta
6a, vstop 4. 7. 1994, vložek 1,492.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-107823
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00073 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, Ce-
lje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

predsednikoma Umek Jožetu in Krašovic Iva-
nu ter članoma uprave Steble Ivu in Vengust
Marjanu, ki so bili razrešeni 25. 1. 1996.

Rg-107828
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04226 z dne 20. 3. 1997 pri

subjektu vpisa ŠPICA, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Laško, sedež: Na Pristavi 23,
Laško, pod vložno št. 1/06199/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5832047
Osnovni kapital: 1,745.590 SIT
Ustanoviteljica: Sadar Božena, Šmarje

pri Jelšah, Polžanska gorca 35, vstop 5. 4.
1993, vložek 1,745.590 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-107829

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00104 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ALPOS COMMERCE, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ul. Leona Dobro-
tinška 2, Šentjur, sedež: Ul. Leona Do-
brotinška 2, Šentjur, pod vložno št.
1/05923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5800862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Senica Dušan, razrešen 20. 1. 1995;
direktor Safran Erik, Celje, Ul. 29. novem-
bra 25, imenovan 20. 1. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-107831

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03589 z dne 20. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06612/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871131
Firma: STUDIO ESTETIKA, zobotehni-

ka, d.o.o., Šmartno ob Paki 21, Šmartno
ob Paki

Skrajšana firma: STUDIO ESTETIKA,
d.o.o., Šmartno ob Paki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 21

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Knez Marjan in Knez Hai-

da, oba iz Šmartnega ob Paki 21, vstopila
30. 9. 1994, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Marjan, imenovan 30. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1997: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti.

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

Rg-107832
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01023 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INDE, PROIZVODNJA US-
NJA IN USNJENE KONFEKCIJE, d.o.o.,
Vransko, sedež: Vransko 136, Vransko,
pod vložno št. 1/02684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter člane nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5479231
Firma: INDE, proizvodnja usnja in us-

njene konfekcije, d.d.
Skrajšana firma: INDE, d.d., Vransko
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 47,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
4,700.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 4,700.000
SIT, Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložil 9,400.000 SIT, udeležen-
ci interne razdelitve, vložili 9,400.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
18,800.000 SIT – vsi vstopili 15. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozmelj Janez, Vransko 130, ki od
25. 5. l995 zastopa družbo brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Velepec Vi-
da, Tominec Sonja in Ogradi Olga, vstopile
28. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami in usnjem; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
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izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00119/00009 - 1995/TP z dne 27. 12.
1995.

Rg-107833
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01044 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POSEST, Podjetje za trgo-
vino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Vodnikova 2, Celje, sedež: Vodnikova 2,
Celje, pod vložno št. 1/03033/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča zaznam-
bo spora s temile podatki:

Matična št.: 5509327
Izbris zaznambe spora družbenega pra-

vobranilca RS po 2. odstavku 50. člena
ZLPP.

Rg-107837
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02362 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA ZA GOS-
TINSTVO IN TURIZEM, p.o., Celje, Koso-
velova 12, sedež: Kosovelova 12, Celje,
pod vložno št. 1/00110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/91), spremembo firme, ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5085900
Firma: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTIN-

STVO IN TURIZEM CELJE
Ustanoviteljica: Republika Slovenija -

omejena subsidiarna, Ljubljana, Gregorči-
čeva 20, vstop 30. 1. 1992, odgovornost:
ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šker-
janc Bogomila, Celje, Škapinova 4, razre-
šena 2. 2. 1994 kot direktorica in imenova-
na za ravnateljico, ki zastopa šolo brez ome-
jitev, in Leskovšek Vojmira, Celje, Maribor-
ska 47, imenovana 24. 6. 1992, ki zastopa
šolo brez omejitev kot pomočnica ravnate-
ljice.

Dejavnost se razširi za: strokovno izpo-
polnjevanje in usposabljanje delavcev v go-
stinstvu in turizmu; organizacijo in izvedbo
tečajev, seminarjev, degustacij in demon-
stracij s področja gostinstva in turizma; dru-
ge oblike izobraževanja odraslih.

Dejavnost se v celoti glasi: srednje us-
merjeno izobraževanje v gostinsko turistični
usmeritvi; strokovno izpopolnjevanje in us-
posabljanje delavcev v gostinstvu in turiz-
mu; organizacija in izvedba tečajev, semi-
narjev, degustacij in demenstracij s področ-
ja gostinstva in turizma; druge oblike izobra-
ževanja odraslih.

Rg-107842
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03750 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa JAKOP CENTER, trgovina,
posredništvo in druge storitve, d.o.o., Ti-
tovo Velenje, Špeglova 12, sedež: Špe-
glova 12, Titovo Velenje, pod vložno št.
1/01058/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in se-
deža ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5317134
Firma: JAKOP CENTER, Trgovina, po-

sredništvo in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: JAKOP CENTER, d.o.o.
Sedež: Velenje, Špeglova 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jakop Bojan, Velenje, Špe-

glova 12, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna
mehanična dela; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovotni promet; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107844
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02641 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VEMI, d.o.o., Trgovsko in
špedicijsko podjetje, Celje, sedež: Lo-
pata 20i, Celje, pod vložno št.
1/04379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5629705
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Frančiška, Ce-

lje, Lopata 20i, vstopila 27. 3. l992, in Vo-
dopivec Ivan, Celje, Lopata 20i, vstopil
16. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Ivan, imenovan 16. 5.
1994.

Rg-107847
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04128 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KOSTROJ – NOVI STROJI,
proizvodnja strojev, d.o.o., Tovarniška 2,
Slovenske Konjice, sedež: Tovarniška 2,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/04326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, spre-
membo pri zastopniku ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627222
Firma: KOSTROJ – NOVI STROJI, Pro-

izvodnja strojev, d.o.o., Slovenske Ko-
njice

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KOSTROJ, Tovarna strojev,

d.o.o., Slovenske Konjice, Tovarniška 2,
vstop 9. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Celcer Milan, Slovenske Konjice, Br-
do 18a, ki od 27. 12. 1994 zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju, odpove-
dovanju ali spreminjanju karšnekoli pogod-
be 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 prese-
ga tolarsko protivrednost 100.000 DEM,
pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev,
hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki prese-
gajo tolarsko protivrednost 100.000 DEM,
pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup
sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo
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znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM, pri investicijah, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, pri ustanavljanju družb hče-
ra, predstavništev ali poslovnih enot druž-
be, pri nakupu deleža/delnic drugih družb
in pri prodaji deleža/delnic družb hčera, za
kar potrebuje pisno soglasje organa uprav-
ljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 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.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi 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; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

Rg-107852

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00456 z dn 4. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa TARA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Podlog 11c, Šempeter,
sedež: Podlog 11c, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/01851/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št. 5846366
Dejavnost, vpisana 4. 3. 1997: 2521

Proizvodja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-

belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 5. 1995.

Rg-107853
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02827 z dne 3. 3. l997 pri
subjektu vpisa PROTOS, Podjetje za razi-
skavo okolja, izdelavo projektov in pro-
totipov, Cesta III/26, Titovo Velenje,
d.o.o., sedež: Cesta III/26, Titovo Vele-
nje, pod vložno št. 1/01302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sede-
ža, družbenikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342180
Firma: PROTOS, Podjetje za raziska-

vo okolja, izdelavo projektov in prototi-
pov, Salobir & Salobir, d.n.o., Cesta
III/26, Velenje

Skrajšana firma: PROTOS, Salobir & Sa-
lobir, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Cesta III/26
Ustanovitelja: Salobir Boris, izstopil

27. 5. 1994; Salobir Boris, Velenje, Karde-
ljev trg 5, vstopil 27. 5. l994, in Salobir
Mirjam, Velenje, Škale 83 a, vstopila 26. 5.
l994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Salo-
bir Boris, razrešen 27. 5. l994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in družbenica Salobir Mir-

jam, imenovana 27. 5. l994, ki je izvzeta iz
zastopanja.

Rg-107854
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03842 z dne 5. 3. l997 pri
subjektu vpisa HELAN, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Celje, Pod gra-
dom 2d, sedež: Pod gradom 2d, Celje,
pod vložno št. 1/03826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme in deležev ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619939
Firma: HELAN, d.o.o., Inženiring, trgo-

vina, storitve, Celje, Pod gradom 2d
Skrajšana firma: HelAn, d.o.o., Celje,

Pod gradom 2d
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Dejanovič Blaženka, Ce-

lje, Pod gradom 2d, vstop 17. 3. l992,
vložek 1,516.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 5. 3. l997: 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; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
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Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-

naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gos-
tiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 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 računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro G/52.488 trgovine z orožjem in streli-
vom, pri dejavnosti pod šifro 74.12 revizij-
skih dejavnosti in pri dejavnosti K/74.14
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci, pri dejavnosti J/67.13
pa lahko opravlja le dejavnost zastavljalnic
in menjalnic.

Rg-107856
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02141 z dne 4. 3. l997 pri
subjektu vpisa KRAJNC TRANSPORT, pre-
vozi, storitve, trgovina, d.o.o., Rogaška
Slatina, Tekačevo 33, sedež: Tekačevo
33, Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5669383
Firma: VIKTOR KRAJNC IN DRUGI,

prevozi, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: VIKTOR KRAJNC,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Krajnc Viktor, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 16. 5. l994, in
Krajnc Nevenka, vstopila 16. 5. l994, oba
iz Rogaške Slatine, Tekačevo 33, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kra-
jnc Viktor, razrešen 16. 5. l994 kot direktor
in imenovan za družbenika, in družbenica
Krajnc Nevenka, imenovana 16. 5. l994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-107857
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02560 z dne 5. 3. l997 pri
subjektu vpisa TERMOTEHNIKA, storitve,
trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Zg. Hudi-
nja 37, Celje, pod vložno št. 1/04453/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in iz sredstev družbe, spremembo druž-
benikov, firme in sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655331
Firma: TERMOTEHNIKA, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TERMOTEHNIKA, d.o.o.
Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 21
Osnovni kapital: 1,505.500 SIT
Ustanovitelj: Črešnar Biserka, izstop 21.

8. l994; Črešnar Danijel, Zreče, Cesta na
Roglo 21, vstop 21. 8. l994, vložek
1,505.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 3. l997: 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-107859
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00626 z dne 6. 3. l997 pod št.
vložka 1/06603/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5958539
Firma: EPC – EURO PODJETNIŠKI

CENTER SI, Organizacija poslovnih sti-
kov, svetovanja, izvedbeni inženiring in
trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: EPC – EURO PODJET-
NIŠKI INŽENIRING SI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Savinova ulica 3/1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Perlič Zvonko, ki je vložil

780.000 SIT, ter Perlič Boštjan, Belac Klav-
dija Zvonka in Belac Josip, ki so vložili po
240.000 SIT, vsi iz Celja, Zagrad 61, vsto-
pili 18. 11. l996, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Perlič Zvonko, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokuristi Perlič Boštjan, Be-
lac Klavdija Zvonka in Belac Josip, imeno-
vani 18. 11. l996.

Dejavnost, vpisana 6. 3. l997: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobiva-
nje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
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proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Prido-
bivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rud-
nin in kamnin, d.n.; 1711 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava
in predenje mikanke iz vlaken volnenega
tipa; l713 Priprava in predenje česanke iz
vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motovozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in 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;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2310 Pro-
izvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;

2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-

nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja 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 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; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
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športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 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 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-
naj 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
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trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov in pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 revizijskih dejavnosti, pri de-
javnosti pod šifro J/67.13 pa lahko opravlja
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-107861

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02863 z dne 6. 3. l997 pri
subjektu vpisa COOP TRADE, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Rečica ob
Savinji, Sp. Rečica 10, sedež: Sp. Reči-
ca 10, Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/01403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža in družbenikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5365155
Firma: COOP TRADE, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Rečica ob Savinji
Skrajšana firma: COOP TRADE, d.o.o.,

Rečica ob Savinji
Sedež: Rečica ob Savinji, Spodnja Re-

čica 64
Osnovni kapital: 1,646.008,20 SIT
Ustanovitelji: Bastl Alojz, Rečica ob Sa-

vinji, Spodnja Rečica 64, vstopil 10. 2.
l990, vložil 1,546.008,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Krsnik Rudolf in Seli-
šnik Alojz, izstopila 30. 5. l994; Bastl Mar-
ko in Bastl Emilija, oba iz Rečice ob Savinji,
Spodnja Rečica 64, vstopila 30. 5. l997,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 3. l997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-

mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri šifri dejavnosti 52.488 sta izvzeta
orožje in strelivo, pri šifri dejavnosti 74.12
pa je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-107863
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02718 z dne 4. 3. l997 pri
subjektu vpisa SYNCERUS, podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino ter proizvod-
njo, d.o.o., Celje, sedež: Ul. 29. novem-
bra 31, Celje, pod vložno št. 1/03508/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo firme, sedeža, zastop-
nika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5586526
Firma: SYNCERUS, podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino ter proizvod-
njo, d.o.o.

Skrajšana firma: SYNCERUS, d.o.o.
Sedež: Celje, Brodarjeva 9
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Videtič Ana, Ljubljana, Pri-

morska 17, vložila 1,150.000 SIT, Videtič
Rudolf, Ljubljana, Primorska 17, vložil
2,650.000 SIT, Bahovec – Videtič Biserka,
Bled, Koritenska ul. 14, vložila 300.000
SIT, Videtič Jernej, Ljubljana, Primorska 17,
vložil 300.000 SIT, Videtič Urban, Ljublja-
na, Primorska 17, vložil 300.000 SIT, in
Videtič Klemen, Ljubljana, Primorska 17,
vložil 300.000 SIT – vsi vstopili 30. 12.
l991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Videtič Jernej, razrešen 25. 4. l994;
prokurist Videtič Rudolf, imenovan 25. 5.
l994.

Dejavnost družbe se razširi in se odslej
glasi: svetovanje in tehnične usluge; po-
slovne storitve; marketing/trženje; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki vseh vrst; menjalniški posli;
zastopanje tujih firm; konsignacijska pro-
daja živilskih in neživilskih proizvodov; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; po-
sredovanje v prometu z nepremičninami;
proizvodnja sredstev za pranje in kemičnih
preparatov; proizvodnja pijač; proizvodnja
kolonjskih vod in drugih kozmetičnih izdel-
kov; proizvodnja čokoladnih in polnjenih
čokoladnih izdelkov; bistro z galerijo; in-
dustrijska prodajalna; svetovalni finančni
in gradbeni inženiring; izdelava investicij-
skih programov; uvajanje novih tehno-
loških dosežkov; inženiring notranje opre-
me in tehnologije; izdelava in urejanje
vseh vrst tehničnih dokumentacij; inženi-
ring, projektiranje in izgradnja mini pivo-
varn na ključ.

Rg-107864

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04284 z dne 17. 3. l997 pri
subjektu vpisa RO-MA, projektiranje, tr-
govina, d.o.o., VELENJE, sedež: Splitska
5, Velenje, pod vložno št. 1/03464/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, spremembo pri družbenikih in pri za-
stopnikih, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5566479
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Firma: RO-MA ŽEVART IN ŽEVART,
projektiranje, trgovina, d.n.o., Splitska
5, Velenje

Skrajšana firma: RO-MA ŽEVART IN
ŽEVART, d.n.o., Splitska 5, Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Ževart Nada in Ževart Jo-
že, oba iz Velenja, Splitska 5, izstopila iz
d.o.o. in vstopila v d.n.o. 29. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Že-
vart Nada, razrešena 29. 12. l994 kot za-
stopnica in imenovana za družbenico, in Že-
vart Jože, razrešen 29. 12. l994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. l997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-109934

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00505 z dne 18. 3. l997 pod št.
vložka 1/06609/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5948703
Firma: POLYCHEM, trgovina z surovi-

nami, stroji in orodjem za predelavo, d.o.o.
Skrajšana firma: POLYCHEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Braslovče, Parižlje 20b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: POLYCHEM HANDELS-

GES.M.B.H., Ruckersdorf, Bahnhofplatz 5,
vložil 1,350.000 SIT, in Cukjati Bojan, Bra-
slovče, Parižlje 20b, vložil 150.000 SIT –
vstopila 9. 9. l996, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Wurzer Gerhard, Maria Lanzendorf,
Hauptstrasse 7, in direktor Cukjati Bojan, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da sklepa prav-
ne posle ob sopodpisu prokurista, imeno-
vana 9. 9. l996.

Dejavnost, vpisana 18. 3. l997: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plstičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo.

Pri šifri dejavnosti 51.18 so izvzeti far-
macevtski izdelki.

KOPER

Rg-10142
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00929 z dne 14. 12. 1995, pri
subjektu vpisa MASS, podjetje za knjigo-
vodske, finančne in druge poslovne sto-
ritve, d.o.o., Koper-Prade, Kurirska c. 1,
sedež: Prade, Kurirska cesta 11, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04701/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča, spremembo
firme in sedeža, družbenika, uskladitev de-
javnosti po standardni klasifikaciji, spre-
membo zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5838550
Firma: M MODE, podjetje za trgovino

in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M MODE, d.o.o.
Sedež: Koper, Beblerjeva ulica 8
Ustanoviteljici: Petejan Marjanca, Ko-

per, Kurirska cesta 11, Prade, vstop 6. 7.
1993 in Ugovšek Marija, Koper, Cesta na
Markovec 83, vstop 27. 10. 1995, obe
vložili po 750.125 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ugovšek Marija, Koper, Cesta na
Markovec 83, imenovana 27. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1995:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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 izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33730
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02523 z dne 13. 2. 1996, pri
subjektu vpisa ALBOISTRIA, trgovina,
gradbeništvo, komerciala, prevozništvo,
storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o., Če-
žarji, sedež: Čežarji, I. Istrske brigade
78, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5684986
Osnovni kapital: 1, 741.227, 20 SIT
Ustanovitelj: Shala Ilaz, Koper, Čežarji,

I. Istrske brigade 78, vstop 8. 10. 1992,
vložek 1, 741.722, 20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-36108
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01323 z dne 29. 3. 1996, pri
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subjektu vpisa DENIKOM, trgovina, d.o.o.,
Parecag 184, Sečovlje, sedež: Parecag
184, 6333 SEČOVLJE, pod vložno št.
1/01080/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, družbe-
nikov in njihovih vlog ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5800544
Firma: DENIKOM, trgovina in prevozi,

Fakin Denis in Sonja, d.n.o., Sečovlje
Skrajšana firma: DENIKOM, Fakin De-

nis in Sonja, d.n.o., Sečovlje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Fakin Denis, avtomehanik,

vstop 15. 1. 1990 in Fakin Sonja, ekonom-
ski tehnik, vstop 28. 5. 1994, oba Sečov-
lje, Parecag 184, oba vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Rg-36110
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01801 z dne 26. 2. 1996, pri
subjektu vpisa SABA, popravila motornih
vozil, trgovina in storitve, d.o.o., Gažon,
sedež: Gažon 43 a, 6274 ŠMARJE, pod
vložno št. 1/03519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5726786
Firma: SABA, popravila motornih vo-

zil, trgovina in storitve, d.n.o., Gažon,
Stepančič in Stepančič

Skrajšana firma: SABA, d.n.o., Gažon,
Stepančič in Stepančič

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Stepančič Branka, ekono-
mist in Stepančič Bruno, strojnik, oba Šmar-
je, Gažon 43 a, oba vstopila 1. 10. 1993,
oba vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ste-
pančič Bruno, razrešen 15. 5. 1994 in zo-
pet imenovan kot družbenik dne 15. 5.
1994, Šmarje, Gažon 43 a, družbenik je
pooblaščen za vodenje poslov in zastopa-
nje in sicer samostojno, družbenica, Ste-
pančič Branka, ekonomist, Šmarje, Gažon
43 a, imenovana 15. 5. 1994, družbenica
je pooblaščena za vodenje poslov in zasto-
panje in sicer samostojno.

Rg-39512
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02917 z dne 20. 5. 1996, pri
subjektu vpisa MITAK, export-import, tr-
govina, posredovanje, zastopanje,
d.o.o., Sežana, sedež: I. tankovske 5,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5373123
Osnovni kapital: 1, 748.000 SIT
Ustanovitelj: Pangos Walter, Trst, Italija,

Via Monte Canin 10, vstop 3. 3. 1992,
vložek 1, 748.000 SIT, odgvornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pan-
gos Walter, razrešen 28. 12. 1994, direk-
torica Pavlovič Magda, Sežana, Mirka Pirca
št. 7, imenovana 28. 12. 1994, poslovodja
- direktorica vodi posle družbe in jo zastopa
v poslih, katerih posamična vrednost ne pre-
sega 200.000 SIT.

Rg-41919
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00746 z dne 12. 6. 1996, pri
subjektu vpisa ARPECOM, trgovina, stori-
tve in posredovanje, d.o.o., Dekani, se-
dež: Dekani 34 b, 6271 DEKANI, pod vlož-
no št. 1/04364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, na-
slova družbenika, družbenikov, vložkov, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti po standard-
ni klasifikaciji, spremembo zastopnika in tipa
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5794358
Firma: SANDER’S, trgovina, proizvod-

nja, storitve, d.o.o., Koper, SANDER’S,
commercio, produzione, servizii, s.r.l.,
Capodistria

Skrajšana firma: SANDER’S, d.o.o., Ko-
per, SANDER’S, s.r.l., Capodistria

Sedež: 6000 Koper, Dimnikarska uli-
ca 10

Ustanovitelji: Sorgo Edi, Portorož, Kopr-
ska cesta 9, vstop 30. 6. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Glavaš Adelija, izstop 20. 6. 1995, Šavle
Rado, Koper, Kovačičeva 13, vstop 30. 6.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Katarinčič Josipa, izstop 20.
6. 1995, Danev Aleksander, Koper, Dimni-
karska ulica 10, vstop 20. 7. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ka-
tarinčič Josipa, Glavaš Adelija, Šavle Rado
in Sorgo Edi, vsi razrešeni 21. 7. 1995,
direktor Šavle Rado, Koper, Kovačičeva 13,
zastopa družbo brez omejitev, Sorgo Edi,
Portorož, Obala 124, namestnik direktorja,
zastopa družbo brez omejitev, Danev Alek-
sander, Koper, Dimnikarska ulica 10, vsi
imenovani 21. 7. 1995, namestnik direk-
torja, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1996:
1552 Proizvodnja sladoleda; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-

stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
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nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-41921
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00761 z dne 9. 7. 1996, pod
vložno št. 1/05161/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 59077486
Firma: EURO ENGINEERING 2000,

družba za gradnjo, inženiring in storitve,
d.o.o., Portorož

Skrajšana firma: EURO ENGINEERING
2000, d.o.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6320 PORTOROŽ, Fazanska 6
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Schwarz Rudolf, Dunaj -

WIEN, Leebgasse 100/6/3, vstop 3. 6.
1996, vložek 1, 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Schwarz Rudolf, Dunaj - Wien, Leeb-
gasse 100/6/3, zastopa družbo brez ome-
jitev, prokurist Jovanović Miloš, Portorož,
Ukmarjeva 14, oba imenovana 3. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje.

Rg-41925
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00979 z dne 20. 6. 1996, pod
vložno št. 1/05144/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 5928095
Firma: P.M.G., trgovina in poslovne

storitve, MIKULIĆ & Co., d.n.o.
Skrajšana firma: P.M.G. - Mikulić & Co.,

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

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Krpanova 7
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Panda, d.o.o., Koper, Ko-

per, Krpanova 7-9 in Mikulić Goran, ekono-
mist, Omiš, Fra Stjepana Vrzića 34, oba
vstop 7. 11. 1995, oba vložila po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kešelj Obrad, Portorož, Ukmarjeva
16, Lucija, direktor Mikulić Goran, ekono-
mist, Omiš, Fra Stjepana Vrzića 34, oba
imenovana 7. 11. 1995, poslovodji, zato-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda.

Pri dejavnosti 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost, samo menjalnice.

Rg-41951
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00459 z dne 9. 7. 1996, pod
vložno št. 1/05164/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5949491
Firma: MEDIAVAL, d.n.o., radijska in

televizijska dejavnost Koper, Ljubljan-
ska cesta 5/a

Skrajšana firma: MEDIAVAL, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ljubljanska ce-

sta 5/a
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Maršič Manuela, ekonom-

ski tehnik in Maršič Davor, III. stopnja avto-
klepar, oba Koper, Škocjan št. 62, oba vsto-
pila 6. 6. 1996, oba vložila po 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Maršič Manuela, ekonomski tehnik,
neomejeno pri vodenju administrativnih, knji-
govodskih in personalnih zadevah družbe ra-
zen za posle, ki presegajo okvir poslov, ki se
redno izvršujejo pri opravljanju dejavnosti,
kjer je potrebno soglasje vseh družbenikov
in zastopnik Maršič Davor, III. stopnja avto-
klepar, oba Koper, Škocjan št. 62, oba ime-
novana 6. 6. 1996, neomejeno pri vodenju
nabavnih in prodajnih poslih družbe razen za
posle, ki presegajo okvir poslov, ki se redno
izvršujejo pri opravljanju dejavnosti, kjer je
potrebno soglasje vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:
9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-41981
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00358 z dne 11. 6. 1996, pri
subjektu vpisa SENČILA, proizvodnja,
montaža in trgovina, d.o.o., Postojna, se-
dež: Predjama 31 a, 6230 POSTOJNA,
pod vložno št. 1/02623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:
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Matična št.: 5549370
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Premrl Stojan, Postojna,

Predjama 31 a, vstop 27. 11. 1991, vložek
1, 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1996:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-45778

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00375 z dne 23. 9. 1996, pri
subjektu vpisa EDICOM, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Hrašče 103 a, 6230 Po-
stojna, sedež: Hrašče 103 a, 6230 POS-
TOJNA, pod vložno št. 1/04504/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
izbris skrajšane firme, spremembo družbe-
nika, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5812674
Firma: Proizvodnja in trgovina ABRAM

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Otoničar Abram Tatjana,

ekonomist, vstop 26. 3. 1993 in Abram
Silvo, avtomehanik, vstop 17. 3. 1995, oba
Postojna, Hrašče 103 a.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Oto-
ničar Abram Tatjana, razrešena 17. 3. 1995
in zopet imenovana kot družbenica dne 17.
3. 1995 in družbenik Abram Silvo, avtome-

hanik, imenovan 17. 3. 1995, oba Postoj-
na, Hrašče 103 a, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz platičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja 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;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodna drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telgrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-

gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 gorovi; 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,
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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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve

potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
Razen farmacevtskih izdelkov, 67.13 Samo
menjalnice in zastavljalnice, 74.12 Izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-45867
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00635 z dne 16. 9. 1996, pri
subjektu vpisa GRATT, gradbeništvo, turi-
zem, trgovina, d.o.o., Laže, sedež: Laže
13, 6224 SENOŽEČE, pod vložno št.
1/03076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5634954
Osnovni kapital: 2, 792.000 SIT
Ustanovitelja: Šajne Albert, Senožeče, La-

že 13 in Škapin Anton, Senožeče, Laže 27,
oba vstopila 6. 4. 1992, oba vložila po 1,
396.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45879
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02610 z dne 19. 9. 1996, pri
subjektu vpisa KOMPAS Koper, turistično
podjetje, d.d., Koper, sedež: Pristaniška
ulica 17, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji ter uskladitev statuta s temile podatki:

Matična št.: 5517931
Osnovni kapital: 28, 202.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda.

Sprememba (čistopis) statuta z dne
12. 12. 1994. Pri dejavnosti 67.13 – po-

možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost, sa-
mo menjalnice, pri dejavnosti 74.12 je iz-
vzeta revizijska dejavnost.

Rg-45889
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02854 z dne 5. 9. 1996, pri
subjektu vpisa ART-GLAS, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo stekla, d.o.o., Ro-
dik 72, Kozina, sedež: Rodik 72, 6240
KOZINA, pod vložno št. 1/03825/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika in zastopnika, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5735734
Osnovni kapital: 1, 665.000 SIT
Ustanoviteljica: Resinovič Aljana, Kozi-

na, Rodik 72, vstop 4. 11. 1992, vložek 1,
665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Markulin Marija, izstop 21. 9. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
kulin Marija, razrešena 21. 9. 1994.

Rg-45892
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02914 z dne 16. 9. 1996, pri
subjektu vpisa OK, kovinsko predeloval-
na dejavnost, d.o.o., Postojna, Belsko
36, sedež: Belsko 36, 6230 POSTOJNA,
pod vložno št. 1/00957/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, razširitev dejavnosti
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5361524
Osnovni kapital: 2, 322.000 SIT
Ustanovitelj: Požar Aleksander, Postojna,

Belsko 36, vstop 25. 11. 1989, vložek 2,
322.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Odslej bo družba opravljala naslednje de-
javnosti: Proizvodnja orodja; Proizvodnja ko-
vinske embalaže; Proizvodnja blaga za širo-
ko potrošnjo in ostalih kovinskih proizvo-
dov; Strojni inženiring; Komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; Posredništvo na področju prometa bla-
ga in storitev; Komisijske storitve na po-
dročju blaga in storitev; Zastopanje tujih firm
v prometu blaga in storitev; Turistično po-
sredovanje; Gostinske storitve in druge sto-
ritve v okviru kmečkega turizma in nastani-
tve gostov.

Rg-45939
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00767 z dne 16. 9. 1996, pod
vložno št. 1/05187/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 5969891
Firma: AGEMAR - AGENZIA MARITTI-

MA FINANZIARIA, S.R.L., Piazza Duca de-
gli Abruzzi 1/A, Trst, Italija, podružnica
Koper - Filiale Capodistria

Skrajšana firma: AGEMAR, S.R.L., Piaz-
za Duca degli Abruzzi 1/A, Trst, Italija,
podružnica Koper - Filiale Capodistria

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
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Ustanovitelj: Agemar Agenzia Marittima
Finanziaria, S.R.L., Trst (Trieste), Italija,
Piazza Duca degli Ambruzzi 1/A, vstop
16. 8. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Sedmak Franc, Pobegi, Ilirija 37, imenovan
16. 8. 1996, vodja podružnice, zastopa po-
družnico brez omejitev, razen prepovedi po-
godb o nakupu in prodaji nepremičnin v
najemu in oddaji nepremičnin v najem, spre-
jemanju delavcev v delovno razmerje in do-
ločitvi prokuristov ter poslov, katerih vred-
nost presega znesek v tolarski protivredno-
sti 2.000 DEM, preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan podpisa po-
godbe.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-46571
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02026 z dne 18. 10. 1996, pri
subjektu vpisa MISEL, projektiranje arhi-
tekture, gradbeni inženiring, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Pivka, Parje 23, sedež:
Parje 23, 6257 PIVKA, pod vložno št.
1/00920/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, dopolnitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5337178
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Čančula Iztok, Pivka, Parje

23, vstop 6. 12. 1989, vložek 1, 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni tako, da je
dejavnost sedaj: Projektiranje in izdelovanje
arhitekturne investicijsko tehnične doku-
mentacije za vse vrste objektov visokih in
nizkih gradenj in industrijskih objektov ter
izdelava urbanistične dokumentacije: Pro-
jektiranje notranje opreme; Industrijsko ob-
likovanje; Izvajanje gradbenega inženiringa
ter strokovni nadzor; Organizacijske in sve-
tovalne storitve s področja gradbeništva in
arhitekture; Montaža in zaključna dela v
gradbeništvu; Oblikovanje tržnih komunika-
cij; Oblikovanje sejemskih nastopov; Orga-
niziranje kongresov; Založniška dejavnost
za publikacije s področja projektiranja in trž-
nega komuniciranja: Trgovina na debelo in
drobno z živili in neživilskimi izdelki; Posre-
dovanje storitev v blagovnem prometu; Knji-
govodske storitve in svetovanja.

Rg-46575
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02472 z dne 16. 10. 1996, pri
subjektu vpisa DAMMIR, transport, turi-
zem, trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 30/A, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03227/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, druž-
benikov in vložkov, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov in uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5636345
Firma: TRANSPORT KOCJANČIČ, pre-

vozi in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRANSPORT KOC-

JANČIČ, d.o.o.

Osnovni kapital: 6, 473.000 SIT
Ustanovitelj: Fičur Miranda, izstop 29.

9. 1993, Kocjančič Miranda, izstop 15. 5.
1996, Kocjančič Damjan, Izola, Bogomira
Magajne 10, vstop 15. 6. 1992, vložek 6,
473.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kocjančič Miranda, razrešena 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1996:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi perutnin-
skega mesa; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno 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 opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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 tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetli in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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 bar-
vami in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve takstistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
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knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje, ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost, samo
menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-46579
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02991 z dne 10. 10. 1996, pri
subjektu vpisa PLOVPOT, vzdrževanje po-
morskih plovnih poti, pomorske storitve,
gradbeništvo, trgovina, export-import,
Koper, Pristaniška 27, d.o.o., sedež: Pri-
staniška 27, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo zastopnika, spre-
membo podatkov pri družbeniku ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5880050
Osnovni kapital: 1, 510.000 SIT
Ustanovitelj: Plovput, Split, p.o., Split,

Obala Lazareta 1, vstop 28. 12. 1994, vlo-
žek: 1, 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Ustanova za održavanje pomorskih
plovnih putova, izstop 28. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gla-
van Zdenko, Rijeka, Črničeva 9, razrešen
28. 12. 1994 in ponovno imenovan dne 28.
12. 1994, pomočnik direktorja, zastopa
družbo brez omejitev, direktor Velikonja Mar-
jan, Izola, Mladinska ul. 29, imenovan 28.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-46580
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03028 z dne 1. 10. 1996, pri
subjektu vpisa OBJEKT, gradbeni inženi-
ring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
Koper, sedež: Kovačičeva 36 a, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5614031
Osnovni kapital: 1, 502.000 SIT
Ustanovitelj: Bajda Janko, Koper, Kova-

čičeva 36 a, vstop 25. 5. 1990, vložek 1,
502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-46583
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03090 z dne 9. 10. 1996, pri
subjektu vpisa COSMANOVA, kozmetika,
parfumerija, drogerija, d.o.o., Koper, C.
na Markovec 9, COSMANOVA, comessi,
profumeria, drogheria, s.r.l., Capodistri-
ja, Sda su Markovec 9, sedež: C. na Mar-
kovec 9, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01319/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme sedeža, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti po stan-
dardni klasifikaciji ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5384427
Firma: COSMANOVA, kozmetika, par-

fumerija, drogerija, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: COSMANOVA, d.o.o.,

Portorož
Sedež: 6320 PORTOROŽ, Liminjan-

ska 104
Osnovni kapital: 3, 665.200 SIT
Ustanovitelja: Plauc Maks in Plauc Ma-

ria, oba Koper, C. na Markovec 9, vstopila
7. 3. 1990, oba vložila po 1, 832.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996:
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo založ-
ništvo; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-46603
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00468 z dne 2. 10. 1996, pri
subjektu vpisa TIMATRADE, export-im-
port, inženiring-consulting, d.o.o., Ko-
per, sedež: Gradnikova 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/00828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenikov,
zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, uskladitev dejavnosti in aktov s
temile podatki:

Matična št.: 5319706
Firma: Sea - Kop, mednarodna pomor-

ska agencija, špedicija in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: Sea - Kop, d.o.o.
Sedež: Koper, Ferrarska ulica št. 8
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Štanta Gery, Može Anton in

Kocjančič Branko, vsi izstop 3. 6. 1996,
Osterc Rajko, Koper, Krožna cesta 2, vstop
3. 6. 1996, vložek 1, 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Štanta Gery, Može Anton in Kocjančič Bran-
ko, vsi razrešeni 3. 6. 1996, direktor Os-
terc Rajko, Koper, Krožna cesta 2, imeno-
van 3. 6. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
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industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda.

Rg-46609
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00626 z dne 1. 10. 1996, pri
subjektu vpisa SIRENETA, d.o.o., trgovina
in storitve, Koper, sedež: Beblerjeva 10,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04156/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov in poslovnih deležev ter zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5763207
Firma: KANAVA, gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: KANAVA, d.o.o.
Sedež: 6310 IZOLA, Polje 21
Ustanovitelja: Spudič Matija, izstop 17.

7. 1996, Spudič Andreja, Koper, Manžan
40 in Labinjan Fabricio, Piran, Razgled 48,
oba vstopila 17. 7. 1996, oba vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Spudič Matija, razrešen 17. 7. 1996, direk-
tor Labinjan Fabricio, Piran, Razgled 48,
imenovan 17. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-46614
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00717 z dne 15. 10. 1996, pri
subjektu vpisa TERMOPLASTI - PLAMA,
proizvodnja embalaže iz plastičnih mas,
d.o.o., Podgrad, sedež: Podgrad, 6244
PODGRAD, pod vložno št. 1/02242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje v d.d., spremembo fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
vpis ustanovnih deležev, uskladitev dejav-
nosti, spremembo tipa zastopnikov, vpis pla-
nov začasnega nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5042399
Firma: TERMOPLASTI - PLAMA, d.d.,

proizvodnja embalaže iz plastičnih mas,
Podgrad

Skrajšana firma: TERMOPLASTI-PLA-
MA, d.d., Podgrad

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 252, 930.000 SIT
Ustanovitelji: Poliuretani-Plama, d.o.o.,

in Izoterm-Plama, d.o.o., obe Podgrad,
Podgrad 17, obe vložile po 230.000 SIT,
Slovenski odšodninski sklad, Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vložek 25, 250.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vlo-
žek 25, 250.000 SIT, Sklad za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 129, 500.000
SIT, Udeleženci interne razdelitve, Podgrad,
vložek 50, 490.000 SIT, Udeleženci notra-
njega odkupa, Podgrad, vsi vstopili 9. 6.
1995, vložek 21, 980.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lud-
vik Jože, Obrov, Rjavče 20, razrešen 11. 7.
1995 in zopet imenovan kot direktor zača-
sne uprave, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mesarec Vili-
bald, Maurič Josip in Vidmar Viljem, vsi vs-
top 9. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje, projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Statut z dne 9. 6. 1995.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00369/00252 - 1996/DD z dne
8. 8. 1996, vpisano pod opr. št. Srg.
717/96 dne 15. 10. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-46616
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00735 z dne 15. 10. 1996, pri
subjektu vpisa Mednarodno podjetje
LAMA, d.d., okovje - montažni sistemi -
orodja - trgovina, Dekani, sedež: Dekani
5, 6271 DEKANI, pod vložno št.
1/00143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, skrajšane firme, zmanjšanje
osnovnega kapitala, vpis ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti, spremembo tipa za-
stopnika, vpis članov začasnega nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5041929
Firma: Mednarodno podjetje LAMA,

d.d., okovja - montažni sistemi - orodja -
trgovina, Dekani

Skrajšana firma: Mednarodno podjetje
LAMA, d.d., Dekani

Osnovni kapital: 465, 091.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, oba
vložila po 46, 496.000 SIT, Sklad za razvoj
Republike Slovenije, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 365, 796.000 SIT, Upravičenci inter-
ne razdelitve, Koper, vložek 5, 665.000 SIT,
Udeleženci notranjega odkupa, Koper, vlo-
žek 511.000 SIT, Domače fizične osebe,
Koper, vsi vstopili 28. 3. 1996, vložek
127.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jer-
man Drago, Portorož, Vojkova 13, razrešen
11. 4. 1996 in ponovno imenovan dne 11.
4. 1996, začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Batagelj Ivan,
Rojc Branko, Kočevar Dean, Škoda Mari-

jan, Jakomin Zvezdan in Bajramović Slavka,
vsi vstopili 30. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije.

Statut z dne 28. 3. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00614/00364 - 1996/MV z dne
22. 8. 1996, vpisana pod opr. št. Srg
735/96 dne 15. 10. 1996.

Rg-47032
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01701 z dne 18. 10. 1996, pri
subjektu vpisa TESS-ITAL, d.o.o., trgovi-
na in gostinstvo Portorož, Obala 120,
sedež: Obala 120, 6320 PORTOROŽ,
pod vložno št. 1/04314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, izbris zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5789133
Osnovni kapital: 1, 550.080 SIT
Ustanoviteljici: Pattavina Maria-Rosa,

Portorož, Letoviška 18 in Pattavina Liliana,
Trst, Italija, Padriciano 117, obe vstopili 20.
5. 1993, obe vložili po 775.040 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
tavina Liliana, razrešena 19. 5. 1994.

Rg-47034
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02222 z dne 17. 10. 1996, pri
subjektu vpisa GIDAR DENT, trgovina, pro-
izvodnja in servis, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Parecag 70, 6333 SEČOVLJE, pod
vložno št. 1/01282/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo družbe-
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nikov, oseb. imena družbenikov in zastopni-
kov, zastopnikov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5381665
Osnovni kapital: 3, 138.500 SIT
Ustanovitelji: Cannas Franco, izstop 21.

2. 1994, Buršič Giuliano, Portorož, Obala
108, vstop 27. 12. 1989, vložek 252.666,
67 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Baccini
Carla, Santa Sofija (Forli), Italija, Via Trefonti
Sotto 55 in Floramo Fulvio, Trst, Italija, Via
dei Baiardi 10, oba vstopila 17. 3. 1994,
oba vložila po 1, 190.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata, Buršič Irena in Boga-
tič Milena, obe izstopile 21. 2. 1994, Bo-
gatič Slobodan, izstop 17. 3. 1994, Boga-
tič Ivan, Sečovlje, Parecag 70, vstop 17. 3.
1994, vložek 505.333, 33 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
gatič Slobodan, razrešen 17. 3. 1994, di-
rektor Bogatič Ivan, Sečovlje, Parecag 70,
imenovan 17. 3. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, Bogatič Milena in Cannas Franco,
oba razrešena 21. 2. 1994.

Rg-47035
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02309 z dne 17. 10. 1996, pri
subjektu vpisa AGRIMAK, podjetje za
gradbeništvo, notranjo in zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Materija, sedež: Slivje pri Ma-
teriji št. 36, 6242 MATERIJA, pod vložno
št. 1/01971/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, spremembo zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta temile po-
datki:

Matična št.: 5710570
Osnovni kapital: 18, 099.275 SIT
Ustanovitelj: Ferlat Miroslav, Opčine, Ita-

lija, Via Doberdo 11, vstop 24. 10. 1990,
vložek 18, 097.275 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fer-
lat Miroslav, razrešen 11. 10. 1994, direk-
torica Ferlat Martina, Materija, Slivje pri Ma-
teriji št. 36, imenovana 11. 10. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-47039
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03134 z dne 4. 10. 1996, pri
subjektu vpisa SPEKTER COLOR, fotoko-
piranje in trgovina, d.o.o., Prestranek,
sedež: Koče 74, 6258 PRESTRANEK,
pod vložno št. 1/01474/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5411564
Osnovni kapital: 4, 160.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Miran, Prestranek,

Koče 74 in Horvat Stanka, Prestranek, Ma-
tenja vas 14 a, oba vstopila 20. 9. 1990,
oba vložila po 2, 080.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1996:
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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij in po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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.; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje, projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-47044
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03451 z dne 18. 10. 1996, pri
subjektu vpisa Podjetje za proizvodnjo pi-
sarniških potrebščin DORO, p.o., Izola,
sedež: Cona mestne obrti b. št., 6310
IZOLA, pod vložno št. 1/00444/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, vpis osnovnega kapitala,
ustanovitev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo zastopni-
kov, vpis članov začasnega nadzornega sve-
ta, statuta s temile podatki:

Matična št.: 5159644
Firma: MORER, proizvodnja pisar-

niških potrebščin, d.d.
Skrajšana firma: MORER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: IZOLA, Cesta v Pregavor 5
Osnovni kapital: 212, 540.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja Ljubljana,
Ljubljana, Kolodvorska 15, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Ljublja-
na, Mala ulica 5, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Kotni-
kova ulica 28, udeleženci interne razdelitve
delnic B razreda po seznamu, udeleženci
notranjega odkupa delnic C razreda po sez-
namu, vsi vstopili 28. 3. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Reščič Igor, Izola, Šared 28 k, razrešen
28. 3. 1996 in zopet imenovan kot začasni
direktor delniške družbe, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šuc Radovan,
predsednik začasnega nadzornega sveta,
Gobbo Janko, Pucer Zdenka, Čebron Sta-
ne, Šavle Vinko in Trčelj Vladimir, vsi vstopili
28. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina



Stran 90 / Št. 2 / 15. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Statut z dne 28. 3. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00529/00050-1996/ST z dne
23. 4. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
3451/94 dne 18. 10. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-47047

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00498 z dne 9. 10. 1996, pri
subjektu vpisa ECOTECH, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, se-
dež: Kopališko nabrežje 4, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5758050
Firma: ECOTECH, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ECOTECH, d.o.o.
Sedež: Koper, Pristaniška ulica 14
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996:

4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 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 zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projetiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 12.
5. 1995.

S sklepom Srg 498/95 z dne 9. 10.
1996 se vpiše omejitev pri dejavnosti:
51.18 razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-47048
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00543 z dne 3. 10. 1996, pri
subjektu vpisa LOGIMPEX, uvoz-izvoz bla-
ga ter logistične dejavnosti v mednarod-
nem prevozu blaga, d.o.o., Ankaran, se-
dež: Ivančičeva 16, 6280 ANKARAN, pod
vložno št. 1/01165/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejvnosti s temile podatki:

Matična št.: 5358523
Ustanovitelja: Muženič Miroslav, izstop

15. 5. 1995, Pinter Mira, Koper, Oljčna pot
13 f, vložek 450.000 SIT, Peterle Ivan, An-
karan, Ivančičeva 16, oba vstopila 15. 5.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev.

Rg-47049
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00581 z dne 3. 10. 1996, pri
subjektu vpisa GEMAR, projektiranje, geo-
dezija, inženiring, računalništvo, d.o.o.,
sedež: Plavje 33/A, 6281 ŠKOFIJE, pod
vložno št. 1/04070/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5757894
Sedež: 6000 Koper, Nazorjev trg 5
Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1996:

2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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, oblačil, obu-
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tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 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 debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki 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 industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na

drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in malimi 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 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;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

S sklepom Srg 581/95 z dne 3. 10.
1996 se vpiše omejitev pri dejavnosti:
51.18 izvzeti farmacevtski izdelki.

Rg-47056
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00861 z dne 9. 10. 1996, pri
subjektu vpisa BEAST & CO., elektronski
in organizacijski inženiring, d.o.o., Postoj-
na, Zalog 18, sedež: Zalog 18, 6230 POS-
TOJNA, pod vložno št. 1/00841/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža - do-
delitev nove hišne številke, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5324106
Firma: BEAST & CO, elektronski in or-

ganizacijski inženiring, d.o.o., Zalog 26,
POSTOJNA

Skrajšana firma: BEAST & CO, d.o.o.
Sedež: POSTOJNA, Zalog 26
Osnovni kapital: 2, 353.930, 80 SIT
Ustanovitelj: Zver Sandi, Postojna, Za-

log 26, vstop 27. 11. 1989, vložek 2,
353.930, 80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1996:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzerviranje

sadja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodjna furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka; 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.;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, dn.; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezevnimi deli in dodat-
no 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 dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
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skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 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 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami in laki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6023 Drug kopenski potniški pro-

met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 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 na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-47057
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00298 z dne 24. 10. 1996, pri
subjektu vpisa MEDIAMAR, mednarodna
pomorska in špedicijska agencija, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00695/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, družbenikov in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo, spremembo pooblaščenega zastop-
nika ter vpis prokuristov s temile podatki:

Matična št.: 5291461
Firma: MEDIAMAR, mednarodna po-

morska in špedicijska agencija in trgo-
vina, d.o.o., Koper

Osnovni kapital: 14, 901.751, 40 SIT
Ustanovitelji: Šilovič Marjan, Koper, Uli-

ca II. Prekomorske brigade 43, vložek 1,
050.001 SIT, Flego Žarko, Zagreb, Kikiće-
va 3, oba vstopila 5. 6. 1989, vložek
450.000, 40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata, Delija Davor, Rijeka, Hrvaška, Ulica
1. maja 22, vstop 20. 3. 1996, vložek 13,
401.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ši-
lovič Marjan, Koper, Ulica II. Prekomorske
brigade 43, razrešen 20. 3. 1996 in zopet
imenovan kot direktor 20. 3. 1996, zastopa
in predstavlja družbo ter sklepa vse pogod-
be v imenu in za račun družbe brez omeji-
tev, razen pogodb odsvojitvi in obremenitvi
nepremičnin, osnovnih sredstev in kreditnih
pogodb, ki jih lahko sklene na podlagi pred-
hodnega sklepa skupščine, prokurist Anto-
lović Sanjin, Rijeka, Hrvaška, Ulica Joakima
Rakovca 5, prokurist Kovačevič Mirko, Ko-
per, Ulica II. Prekomorske brigade 43/B,
oba imenovana 20. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5552 Priprava in dostava hrane
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(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

S sklepom Srg 298/96 z dne 24. 10.
1996 se vpiše omejitev pri dejavnosti:
67.13 samo menjalnice.

Rg-47058
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00334 z dne 2. 10. 1996, pri
subjektu vpisa MONTEKO, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje 10,
1293 ŠMARJE, pod vložno št.
1/01025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pripojitve pri prevzemni družbi,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo podatkov pri družbenikih,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo, spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5349729
Osnovni kapital: 3, 000.000 SIT
Ustanovitelji: Šinkovec Andreja, izstop

19. 4. 1996, Glavina Ludvik-Nazarij, Šmar-
je, Šmarje 10, vstop 18. 12. 1990, vložek
1, 800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Brozina Zdravko, Ankaran, Vlahovičeva
50, vstop 16. 5. 1994, vložek 210.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Glavina An-
dreja, Šmarje, Šmarje 10, vstop 19. 4.
1996, vložek 990.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina in grozdja; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini 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 opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo 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, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki 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 industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepemičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
projektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 4. 1996.

Pripojitev MONTERO, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Šmarje pri Kopru, Krkavče 36 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 19. 4. 1996
pod opr. št. Srg 334/96 z dne 2. 10. 1996.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
izvzeti farmacevtski izdelki, 67.13 samo me-
njalnice in zastavljalnice, 74.12 izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-47059
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00335 z dne 1. 10. 1996, pri
subjektu vpisa MONTERO, izvoz - uvoz,
d.o.o., Šmarje pri Kopru, sedež: Krkavče
36, 6274 ŠMARJE, pod vložno št.
1/04615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pripojitve pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5809169
Pripojitev k družbi MONTEKO trgovinsko

podjetje, d.o.o., Šmaje, Šmarje 10, na pod-
lagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 4. 1996,
vpisano pod opr. št. Srg 335/96 z dne 1.
10. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisov v
register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-47060
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00358 z dne 9. 10. 1996, pri
subjektu vpisa PRISTANIŠKI DOK, prekla-
danje, skladiščenje, popravila, d.o.o., se-
dež: Šmarje 83, 6274 ŠMARJE, pod vlož-
no št. 1/05053/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5914582
Sedež: 6280 ANKARAN, Mahničeva 1

Rg-47061
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00644 z dne 30. 9. 1996, pri
subjektu vpisa OBALNI DOM UPOKO-
JENCEV Koper, p.o., sedež: Krožna ce-
sta 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00537/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni socialno
varstveni zavod, spremembo firme, družbe-
nikov, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5198917
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Firma: OBALNI DOM UPOKOJENCEV
Koper, CASA COSTIERA DEL PENSION-
ATO CAPODISTRIA

Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, vstop 6. 5. 1993,
odgovornost: do določene višine, Skupnost
socialnega skrbstva Občine Izola, Skupnost
socialnega skrbstva Občine Koper in Skup-
nost socialnega skrbstva Občine Piran, vsi
izstop 6. 5. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
dopivec Dušan, Koper, Istrska cesta 101,
razrešen 17. 12. 1993 in zopet imenovan
kot direktor dne 17. 12. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85311 Dejav-
nost domov za starejše; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba de-
javnost, samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-47062
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00651 z dne 18. 10. 1996, pri
subjektu vpisa VISOKA ŠOLA ZA HOTE-
LIRSTVO IN TURIZEM, sedež: Obala 29,
6320 PORTOROŽ, pod vložno št.
1/04921/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5891736
Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,
visokošolsko izobraževanje; 80302 Visoko-
šolsko strokovno izobraževanje; 92511 De-
javnost knjižnic.

Rg-48860

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00295 z dne 20. 11. 1996, pri
subjektu vpisa L’ESPACE, trgovina na de-
belo in drobno ter inženiring, d.o.o., se-
dež: Cesta na Markovec 23, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov
in njihovih vložkov, uskladitev in razširitev
dejavnosti, vpis prokure s temile podatki:

Matična št.: 5864542
Osnovni kapital: 5, 992.000 SIT
Ustanovitelja: Rupel Sergij, Koper, Istr-

ska cesta 107, vstop 22. 8. 1994 in Bre-
celli Stefano, Trst, Italija, Strada del Friuli
409/3, vstop 23. 2. 1995, oba vložila po

2, 996.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brecelli Stefano, Trst, Italija, Strada
del Fruili 409/3, imenovan 23. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in do-
delava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov;
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; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-

raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

S sklepom Srg 295/95 z dne 20. 11.
1996 se vpišejo omejitve pri dejavnostih:
51.18 razen farmacevtskih izdelkov, 67.13
samo menjalnice.

Rg-48862
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00546 z dne 6. 11. 1996, pri
subjektu vpisa MIAR, trgovina in storitve,
d.o.o., Koper, commercio e servizi, s.r.l.,
Capodistria, sedež: Vanganel 40, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03670/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnikov in pooblaščencev, uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5695767
Osnovni kapital: 1, 525.597, 50 SIT
Ustanovitelj: Albatrattori di Rossi Luigia,

Fossalta di Portogruaro (VE), Via Goldoni 7,
vstop 7. 10. 1992, vložek 1, 525.597, 50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Toškan Vladimir, Koper, Vanganel 40, raz-
rešen 24. 12. 1994 in zopet imenovan kot
direktor dne 24. 12. 1994, zastopa in pred-
stavlja družbo ter sklepa vse pogodbe v ime-
nu in za račun družbe brez omejitev, razen
pogodb o nakupu, prodaji, zamenjavi ali
obremenjevanju nepremičnin, osnovnih
sredstev in kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa edinega druž-
benika v pisni obliki, prokurist Alba Giovan-
ni, Fossalta di Portogruaro (VE), Via Goldo-
ni 7, imenovan 24. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonom-
ska propaganda.
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S sklepom Srg 546/95 z dne 6. 11.
1996 se vpiše omejitev pri dejavnosti:
67.13 samo menjalnice.

Rg-48866
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00307 z dne 22. 11. 1996, pri
subjektu vpisa GAL COMMERCE, trgovi-
na, marketing in zastopstva, d.o.o., Ko-
per, sedež: Pobegi, Poljane 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in vložkov, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5815126
Ustanovitelja: Štuva Nela, izstop 2. 4.

1996, Štuva Milan, Koper, Poljane 8, Po-
begi in Pobega Mirjan, Koper, Cesta I. Istr-
ske brigade 12, Pobegi, oba vstopila 2. 4.
1996, oba vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Štu-
va Nela, razrešena 2. 4. 1996, direktorica
Pobega Mirjan, Koper, Cesta I. Istrske bri-
gade 12, Pobegi, zastopa družbo brez ome-
jitev, prokurist Štuva Milan, Koper, Poljane
8, Pobegi, oba imenovana 2. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 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 debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki 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 industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje 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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

S sklepom Srg 307/96 z dne 22. 11.
1996 se vpiše omejitve pri dejavnosti:
67.13 samo menjalnice.

Rg-48871
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00766 z dne 26. 11. 1996, pri
subjektu vpisa Gasspar Invest, družba za
promet z nepremičninami, d.o.o., Piran,
sedež: Ul. Svobode 1, 6330 PIRAN, pod
vložno št. 1/02169/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo ustanovnega akta (prečiščeno
besedilo) s temile podatki:

Matična št.: 5613892
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:

2852 Splošna mehanična dela; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,

drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih 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; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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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 Trgo-
vina 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; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 6110 Pomorski promet; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Prečiščeno besedilo ustanovnega akta z
dne 3. 9. 1996.

S sklepom Srg 766/96 z dne 26. 11.
1996 se vpišejo omejitve pri dejavnostih:
51.18 razen farmacevtskih izdelkov, 74.60
samo dejavnost varovanja.

Rg-48876
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00558 z dne 13. 11. 1996, pri
subjektu vpisa INTRACO-INFONET, infor-
matika, trgovina, proizvodnja, finančne
in komercialne storitve, turizem, d.o.o.,
Šmarje, sedež: Pomjan 17a, 6274
ŠMARJE, pod vložno št. 1/04054/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vpis pri-
pojitve pri prevzemni družbi, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, spremembo za-
stopnika in uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5763690
Osnovni kapital: 1, 654.000 SIT
Ustanovitelja: Atlagić Goran in Atlagić Kar-

men, oba Šmarje, Pomjan 17 a, oba vstopila
25. 1. 1993, oba vložila po 827.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Atla-
gić Goran, Šmarje, Pomjan 17 a, razrešen
20. 4. 1994 in zopet imenovan kot direktor
dne 20. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev, direktorica Atlagić Karmen, Šmarje,
Pomjan 17 a, imenovana 20. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Pripojitev INTRACO, d.o.o., inženiring,
trženje, svetovanje, Šmarje pri Kopru, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 12. 4.
1994, vpisano pod opr. št. Srg 558/94
dne 13. 11. 1996.

Rg-48879
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01678 z dne 11. 11. 1996, pri
subjektu vpisa MARGON, izvajanje stroj-
nih in elektro inštalacij notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o., Piran, sedež: Raz-
gled 31, 6330 PIRAN, pod vložno št.
1/03472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, druž-
benikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti, spremembo
zastopnika, uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5722667
Firma: MARGON, inženiring, storitve

in trgovina, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: MARGON, d.o.o., Pi-

ran
Osnovni kapital: 1, 513.000 SIT
Ustanovitelja: Margon Žarko, vstop 6. 4.

1992 in Margon Slavica, vstop 7. 10. 1996,
oba Piran, Razgled 31, oba vložila po
756.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
gon Slavica, Piran, Razgled 31, imenovana
7. 10. 1996, namestnik direktorja, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij 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 metalur-
gija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no 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-
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koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim mateialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6110 Pomorski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-48880
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02430 z dne 13. 11. 1996, pri
subjektu vpisa SLO-VENETA, d.o.o., eko-
nomski inženiring, svetovanje in poslov-
ne storitve, Sežana, I. tankovske briga-
de 7/9, sedež: I. tankovske brigade 7/9,
6210 SEŽANA, pod vložno št.
1/00733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, spremembo dejavnosti, spre-
membo omejitev zastopnika ter uskladitev
akta s temile podatki:

Matična št.: 5295076
Firma: SLOVENETA, d.o.o., ekonom-

ski inženiring, svetovanje in poslovne
storitve Sežana

Skrajšana firma: SLOVENETA, d.o.o.,
Sežana

Sedež: SEŽANA, I. tankovske briga-
de 9

Osnovni kapital: 3, 000.000 SIT
Ustanovitelja: ARCOMES, S.R.L., Socie-

ta’ per il commercio estero della C.N.A.
Mestre Venezia, Venezia, Via Rampa Caval-
cavia 28, vstop 13. 10. 1989, vložek 2,
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Gorup Stojan, Sežana, Cesta na Lenivec
18, vstop 22. 10. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
rup Stojan, Sežana, Cesta na Lenivec 18,
razrešen 16. 11. 1994 in zopet imenovan
kot direktor dne 16. 11. 1994, direktor ne
more brez soglasja skupščine sklepati po-
slov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo
na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela; izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki prese-
gajo 200 % osnovnega kapitala, kakor tudi
dajanje takih posojil ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; izplače-
vanje predujmov na račun udeležbe pri do-
bičku; imenovanje in razreševanje revizorjev
poslovanja; spreminjanje notranje organiza-
cije družbe, izvajanje aktov, ki so konkurenč-
ni družbi.

Sprememba dejavnosti: Poslovne stori-
tve in ekonomsko ter organizacijsko sveto-
vanje podjetjem; Davčno in podjetniško
svetovanje; Tržno svetovanje in storitve
marketinga; Ustanavljanje podjetij; Finan-
čno svetovanje; Računovodsko svetovanje;
Storitve upravljanja nepremičnin; Storitve
upravljanja podjetij; Storitve finančnega
upravljanja; Storitve in svetovanje pri last-
ninskem preoblikovanju podjetij; Storitve
revizije poslovanja; Druge zavarovalniške
storitve; Storitve strokovnega usposablja-
nja in izobraževanja; Razvoj računalniških
programov; Storitve na področju tehno-
loških inovacij; Vodenje razvojnih progra-
mov na področju malega gospodarstva;
Študije izvedljivosti za nova podjetja in na-
ložbe; Finančni inženiring; Posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev;
Izdelava poslovnih načrtov in kontroling;
Storitve vrednotenja podjetij; Promocijske
storitve; Vodenje ekonomskih in komeri-
cialnih informacijskih baz; Organiziranje
poslovnih srečanj; Storitve strokovnega
prevajanja; Vsaka druga sorodna dejav-
nost, ki dopolnjuje zgoraj naštete.

Rg-48882

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02559 z dne 12. 11. 1996, pri
subjektu vpisa Image, računalniški inže-
niring, d.o.o., Portorož, sedež: Stopniška
8, 6320 PORTOROŽ, pod vložno št.
1/03689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5707552
Osnovni kapital: 1, 717.000 SIT
Ustanoviteljica: Ilić Andra, Portorož,

Stopniška 8, vstop 1. 10. 1992, vložek 1,
717.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48884
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02586 z dne 12. 11. 1996, pri
subjektu vpisa EUROCONTROL, medna-
rodni tovorno inšpek. biro, kontrola kva-
litete in kvantitete blaga ter zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev, Lucija, d.o.o, sedež: Lucija, Limi-
njanska c. 91, 6320 PORTOROŽ, pod
vložno št. 1/02505/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-

me, spremembo podatkov pri družbeniku
in vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5531411
Firma: Pibernik in ostali - EUROCON-

TROL, mednarodno inšpekcijski biro in
zastopanje, d.n.o., Portorož

Skrajšana firma: Pibernik in ostali - EU-
ROCONTROL, d.n.o., Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež; PORTOROŽ, Liminjanska 91
Ustanovitelja: Pibernik Rudi, kapitan dol-

ge plovbe, vstop 5. 10. 1991 in Pibernik
Silvana, frizerka, vstop 22. 6. 1994, oba
Portorož, Liminjanska 91, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Rg-48889
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02904 z dne 13. 11. 1996, pri
subjektu vpisa A-GROS, trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Pobegi, Koper, sedež: Novo
naselje 5, Pobegi, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/01509/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, spremembo družbenikov, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnikov ter uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5415985
Firma: A-GROS, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: A-GROS, d.o.o.
Sedež: 6320 PORTOROŽ, Liminjan-

ska 96
Osnovni kapital: 1, 504.000 SIT
Ustanovitelj: Mihalič Noelja in Mihalič

Slavica, oba izstop 16. 8. 1994, Rojnič
Darko, Ankaran, Hrvatini 168, vstop 16. 8.
1994, vložek 1, 504.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Miha-
lič Noelja in Mihalič Slavica, oba razrešena
1. 12. 1994, direktor Rojnič Darko, Anka-
ran, Hrvatini 168, zastopa družbo brez ome-
jitev in Rasman Irena, Koper, Izletniška pot
68, oba imenovana 1. 12. 1994, namestnik
direktorja, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
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mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-48893
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02986 z dne 28. 10. 1996, pri
subjektu vpisa BRKINI, ogrevalne napra-
ve, proizvodnja, trgovina in storitve,
uvoz, izvoz, d.o.o., Pregarje 7, Obrov,
sedež: Pregarje 7, 6243 OBROV, pod
vložno št. 1/02966/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev za zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5613426
Osnovni kapital: 1, 552.653 SIT
Ustanovitelj: Bubnič Alojz, Obrov, Pre-

garje 7, vstop 24. 2. 1992, vložek 1,
552.653 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48894
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03045 z dne 12. 11. 1996, pri
subjektu vpisa Letališko podjetje AERO-
DROM PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje, se-
dež: Sečovlje, 6333 SEČOVLJE, pod
vložno št. 1/02211/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika, povečanje osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5500494
Osnovni kapital: 154, 437.573, 50 SIT
Ustanovitelj: Casino, turistično podjetje,

p.o., Portorož, izstop 28. 7. 1993, Občina
Piran, Piran, Tartinijev trg 2, vstop 28. 7.
1993, vložek 154, 437.573, 50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-48902
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03100 z dne 28. 10. 1996, pri
subjektu vpisa GR & R, podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Por-
torož, Senčna pot 10/a, sedež: Senčna
pot 10/a, 6320 PORTOROŽ, pod vložno
št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5746043
Osnovni kapital: 1, 538.050 SIT
Ustanovitelj: Grešak Rudolf, Portorož,

Senčna pot 10/a, vstop 29. 12. 1992, vlo-
žek 1, 538.050 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48903
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03111 z dne 25. 11. 1996, pri
subjektu vpisa TOMAJ, C.I.E., trgovina, im-
port-export, d.o.o., Dutovlje, sedež: Dutov-
lje 132, 6221 DUTOVLJE, pod vložno št.
1/03199/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo zastopnikov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5622239
Firma: TOMAJ, C.I.E., trgovina, import-

export, d.o.o., Dutovlje
Skrajšana firma: TOMAJ, C.I.E., d.o.o.,

Dutovlje, s.r.l., Dutovlje
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Foresta Tiziano, San Marti-

no di Lupari, Italija, Via Giotto 8/b, vstop
29. 5. 1992, vložek 1, 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Fo-
resta Tiziano, San Martino di Lupari, Italija,
Via Giotto 8/b, razrešen 27. 12. 1994 in
zopet imenovan kot prokurist dne 27. 12.
1994, direktorica Hlančar Stanislava, Seža-
na, Pod planino 3, imenovana 27. 12.
1994, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun druž-
be, razen za sklenitev pogodb o nakupu ali
prodaji nepremičnin, osnovnih sredstev in
kreditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na
podlagi predhodnega sklepa edinega druž-
benika družbe.

Rg-48905
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03127 z dne 12. 11. 1996, pri
subjektu vpisa RŽ, proizvodnja živilskih
proizvodov, trgovina in storitve, d.o.o.,
Lokev, sedež: Lokev 6/c, 6215 DIVAČA,
pod vložno št. 1/03688/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev ustanovne-
ga akta z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5714761

Rg-48907
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03151 z dne 12. 11. 1996, pri
subjektu vpisa BINAL, posredovanje, za-
stopanje in marketing, d.o.o., Škrbina,
sedež: Škrbina 60, 6223 KOMEN, pod
vložno št. 1/03446/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5669073
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Abram Albin, Komen, Škr-

bina 60, vstop 20. 7. 1992, vložek 1,
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48910
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03268 z dne 18. 11. 1996, pri
subjektu vpisa TANGRAM-MANAGEMENT
& FINICIAL CONSULTANTS, ekonomske,
organizacijske, finančne in razvojne sto-
ritve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah, vstop družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo zastopnikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5596246
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelji: Strain Martina, Trst, Italija,

Via di Peco 11 in Degrassi Fulvio, Devin-
Nabrežina, Italija, Sistiana 21/b, oba vsto-
pila 5. 3. 1992, oba vložila po 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Štok Kat-
ja, Ankaran, Ivančičeva 6, vstop 22. 12.
1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: De-
grassi Fulvio, razrešen 22. 11. 1994, pro-
kurist Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva 6,
imenovana 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
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na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-

javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki, pri dejavnosti 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-48917
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00598 z dne 11. 11. 1996, pri
subjektu vpisa INTRACO, d.o.o., inženi-
ring, trženje, svetovanje, Šmarje pri Ko-
pru, Pomjan 17a, sedež: Pomjan 17a,
6274 ŠMARJE PRI KOPRU, pod vložno
št. 1/00956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vpis pripojitve pri prevzeti družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5333105
Pripojitev k družbi INTRACO-INFONET,

informatika, trgovina, proizvodnja, finančne
in komercialne storitve, turizem, d.o.o.,
Šmarje. 12. 4. 1994, vpisano pod opr. št.
Srg 598/95 z dne 11. 11. 1996. Pripojitev
začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.

Rg-48923
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00197 z dne 11. 11. 1996, pri
subjektu vpisa STIVI & GJIGJI, trgovinsko
podjetje, d.o.o., Postojna, sedež: Ljubljan-
ska 30, 6230 POSTOJNA, pod vložno št.
1/04955/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis prokuristov s temile podatki:

Matična št.: 5884675
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Tomov-
ski Peter, razrešen 3. 10. 1996 in ponovno
imenovan kot prokurist stanujoč Postojna,
Ljubljanska cesta 30, imenovan 3. 10.
1996, Shiroka Filip, Bačka Palanka, B. No-
vakov št. 2, razrešen 3. 10. 1996 in zopet
imenovan kot direktor dne 3. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, prokurist
Spaqi Benedikt, Davos GR 48456, Prome-
nade 63, imenovan 18. 3. 1996.

Rg-48932

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00521 z dne 18. 11. 1996, pri
subjektu vpisa KONSTRUKTOR, gradbe-
na mehanizacija in gradbeništvo, d.o.o.,
Koper, sedež: Cesta na Markovec 3,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5588715
Sedež: Koper, Bošamarin 15/b
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v

najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-48938
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00649 z dne 25. 11. 1996, pod
vložno št. 1/05225/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 5958121
Firma: GIDENTAL, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 6310 IZOLA, Zaprta ulica št. 6
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelja: Bursič Giuliano, Portorož,

Obala 108, Lucija in Bogatič Ivan, Sečovlje,
Parecag 70, oba vstopila 15. 7. 1996, oba
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bogatič Ivan, Sečovlje, Parecag 70,
zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvojitvi nepre-
mičnin, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine, prokurist
Bursič Giuliano, Portorož, Obala 108, Luci-
ja, oba imenovana 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
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trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-48939
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00653 z dne 11. 11. 1996, pod
vložno št. 1/05216/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 5956765
Firma: WALTECH INTERNATIONAL,

vodna in laserska technologija, d.o.o.
Skrajšana firma: WALTECH INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 6320 PORTOROŽ, Sončna

pot 52
Osnovni kapital: 1, 500.000 SIT
Ustanovitelj: Water and laser tehnology i

Vansbro aktiebolag, Vansbro, Kraljevina
Švedska, Verkstadsvagen 2, vstop 19. 7.
1996, vložek 1, 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škvor Valter, Portorož, Sončna pot
52, imenovan 19. 7. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, razen glede odsvojitve ali
obremenitve osnovnih sredstev družbe, za
kar potrebuje soglasje edinega družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litože-
leznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primerna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij 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 metalur-
gija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,

vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki 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 industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
stojev in opreme v najem, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-48940
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00707 z dne 25. 11. 1996, pri
subjektu vpisa LABOMAT, d.n.o., gradbe-
ne storitve in zaključna dela v gradbeni-
štu, Žigon Aleksander in Karmen, sedež:
Bernetičeva 14, 6000 Koper, pod vložno
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št. 1/01472/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v k.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, spremembo
podatkov pri družbenikih ter uskladitev de-
javnosti po standardni klasifikaciji s temile
podatki:

Matična št.: 5411874
Firma: LABOMAT, gradbene storitve

in zaključna dela v gradbeništvu, Alek-
sander Žigon, k.d.

Skrajšana firma: LABOMAT, Aleksan-
der Žigon, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Žigon Aleksander, labora-

torijski tehnik, Koper, Bernetičeva 14, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem in en komanditist, oba vstop 31. 5.
1996, Žigon Aleksander in Žigon Karmen,
oba izstop 31. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne 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; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mahkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobčanimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
podajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-48943
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00778 z dne 11. 11. 1996, pod

vložno št. 1/05218/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev s temile po-
datki:

Matična št.: 5971586
Firma: CENTER ZA ŠPORT IZOLA,

CENTRO PER LO SPORT ISOLA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6310 IZOLA, Kraška 1
Ustanovitelj: Občina Izola, Izola, Sončno

nabrežje 8, vstop 27. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Koz-
lovič Lucijan, Izola, Mirna pot 3, imenovan
27. 6. 1996, vršilec dolžnosti direktorja za-
voda, zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev v okviru dejavnosti, za katero je
zavod registriran.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-48944

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00782 z dne 25. 11. 1996, pri
subjektu vpisa PORTING, gradbeništvo, tr-
govina in turizem, d.o.o., sedež: Obala
55, 6320 PORTOROŽ, pod vložno št.
1/02279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov
in deležev, spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5511402
Sedež: 6310 IZOLA, Tomažičeva 10
Ustanovitelji: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 22. 11.
1994, vložek 765.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Branko Mahne, Izola, A. Va-
lenčiča 12, vložek 375.000 SIT, Žbogar
Slavko, Izola, Kajuhova 20, vložek 300.000
SIT, oba vstop 2. 8. 1995, Pulin Venis,
Izola, Cesta v Jagodje 2, vstop 2. 8. 1996,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-
vec Slavica, razrešena 2. 8. 1995, direktor
Branko Mahne, Izola, A. Valenčiča 12, ime-
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novan 2. 8. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-48954
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00877 z dne 11. 11. 1996,
pri subjektu vpisa FRAPPE, trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, Kolarska 5, se-
dež: Kolarska 5, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5780926
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
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; 50103
Posredništvo 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 de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi 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 izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih pošt-
nih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki, pri dejavnosti 67.13 pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnosti, samo
menjalnice, pri dejavnosti 74.60 poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje, opravlja druž-
ba samo dejavnost varovanja.

Rg-48956
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00942 z dne 7. 11. 1996, pri
subjektu vpisa BUČKO & B, trgovina in
storitve, d.o.o., Izola, Dantejeva 7, se-
dež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA, pod vlož-
no št. 1/04480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa Srg 558/96 z
dne 28. 10. 1996 z vpisom pravilne hišne
številke v firmi s temile podatki:

Matična št.: 5807131
Firma: BUČKO & B, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Izola, Dantejeva 2

Rg-48957
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00973 z dne 19. 11. 1996, pri
subjektu vpisa EURO MARINE, ladijski in-
ženiring in svetovanje, d.o.o., Portorož,
sedež: Liminjanska 100, 6320
PORTOROŽ, pod vložno št. 1/05217/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa Srg 447/96 z dne 11. 11. 1996
z vpisom pravilnega priimka družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5947294
Ustanovitelj: Musil Walter, Wiener Neu-

stadt, Stadionstrasse 30/2/26, vstop
12. 4. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-48958
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00977 z dne 19. 11. 1996, pri
subjektu vpisa GRUDA, zunanja trgovina
Sežana, d.o.o., sedež: Partizanska 33 b,
6210 SEŽANA, pod vložno št.
1/01588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa Srg 325/96 z dne
12. 11. 1996 z vpisom pravilnih imen in
naslovov pri ustanoviteljih pod zaporedno
številko 4, 10 in 14 s temile podatki:

Matična št.: 5002842
Ustanovitelji: Gec Mirijam, Sežana, Križ

150, vložek 248.000 SIT, Stojkovič Nevi-
ca, Sežana, Šmarje 70, vložek 249.000
SIT, Semolič Zdravka, Sežana, Podbreže
4, vložek 248.000 SIT, vse vstopile 21. 3.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
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LJUBLJANA

Rg-107245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00626 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa MIZARSTVO GROSUP-
LJE, Družba za izdelavo notranje opre-
me, d.d., sedež: Cesta na Krko 38, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/03439/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025737
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kastelic Marjan, Grosuplje, Pod goz-
dom C. 4/8, razrešen 22. 1. 1997 in po-
novno imenovan za direktorja, ki za sklepa-
nje pogodb o prodaji in nakupu, oddaji v
najem ali zakup, o najemu, zakupu ali lea-
singu in za zastavitev sredstev, katerih vred-
nost presega 20% osnovnega kapitala ter
za sklepanje pogodb o najemu kredita ali
dajanja kredita, katerega glavnica presega
20% osnovnega kapitala, za sklepanje prav-
nih poslov izven rednega in običajnega po-
slovanja podjetja, potrebuje predhodno so-
glasje nadzornega sveta.

Rg-107246
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00824 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PRES-
KA, p.o., Medvode, sedež: Preška cesta
22, Medvode, pod vložno št. 1/01261/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084334000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Berčič-Terčon Nika, razrešena
10. 11. 1996; direktor Jurman Primož, Med-
vode, Ladja 31, imenovan 11. 11. 1996,
kot ravnatelj zastopa zavod neomejeno.

Rg-107247
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01066 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa REGIONALNI CENTER
ZA RAZVOJ, d.o.o., sedež: Cesta zmage
16a, Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/28771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5980968
Skrajšana firma: REGIONALNI CENTER

ZA RAZVOJ
Sedež: Zagorje ob Savi, Cesta zmage

35b.

Rg-107250
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/001440 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTROINŠTITUT MI-
LAN VIDMAR, inštitut za elektrogospo-
darstvo in elektroindustrijo, p.o., sedež:
Hajdrihova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/00515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5056462
Firma: ELEKTROINŠTITUT MILAN VID-

MAR, inštitut za elektrogospodarstvo in
elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2

Skrajšana firma: ELEKTROINŠTITUT
MILAN VIDMAR

Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Babuder Maks, Ljubljana, Brajnikova
41, imenovan 6. 5. 1994, Ljubljana, Brajni-
kova 41, zastopa družbo neomejeno; za-
stopnik Rueh Aleš, razrešen 1. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Rg-107251

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01449 z dne 4. 4. 1997
pri subjektu vpisa TEMPI, zaključna grad-
bena dela, d.o.o., sedež: Brilejeva 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1124269
Sedež: Ljubljana, Tivolska 50.

Rg-107252
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01452 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa MDS METALKA, Podjet-
je za svetovanje, načrtovanje, izobraže-
vanje, izgradnjo in vzdrževanje poslov-
nih informacijskih sistemov, d.d., sedež:
Parmova ulica 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Člani nadzornega sveta: Sluga Miloš, iz-

stop 21. 2. 1997 in Lipovž Tom, vstop 21. 2.
1997.

Rg-107253

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01459 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD ANGELCA OCEPEK, LJUBLJA-
NA, sedež: Zvezna ul. 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00478/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena, usta-
noviteljev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5057175
Firma: VRTEC ZELENA JAMA, Vzgoj-

no izobraževalni zavod za predšolsko
vzgojo, Ljubljana, Zvezna ul. 24

Skrajšana firma: VRTEC ZELENA JAMA

Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana,
Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 20. 2. 1997;
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Republika Slovenija, Skupščina občine
Moste-Polje, Sekretariat skupščine Ljublja-
na, izstop 20. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jelaska Marija, Ljubljana, Trebinj-
ska 5, imenovana 8. 11. 1992, zastopa za-
vod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-107254
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01509 z dne 11. 4. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMARKET, d.o.o.,
Trgovina, leasing, Ljubljana, Dunajska
421, sedež: Dunajska c. 421, Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/02830/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5301297
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Kunaver Janez, razrešen 16. 7.
1995; direktor Kunaver Samo, Ljubljana,
Grintovška ul. 24, imenovan 25. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kunaver Marija-Darinka, Mengeš, Mlakar-
jeva 42, Trzin, imenovana 25. 11. 1996;
prokuristka Kunaver-Jedretič Alenka, Men-
geš, Mlakarjeva 42, Trzin, imenovana
25. 11. 1996.

Rg-107255
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01622 z dne 7. 4. 1997
pod št. vložka 1/29102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191896
Firma: S-NET, družba za trženje komu-

nikacijskih uslug, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma. S-NET, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: SMART-COM, družba za

proizvodnjo in prodajo informacijskih in te-
lekomunikacijskih sistemov, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 45, vstop
9. 12. 1996, vložek 1,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; REPRO-MS, družba
za trgovanje s programsko opremo, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Šmartinska 106, vstop
9. 12. 1996, vložek 1,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adamič Tomaž, Ljubljana, Dermo-
gaška 41, imenovan 9. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
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vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107256

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01754 z dne 3. 4. 1997
pod št. vložka 1/29087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192558
Firma: KASEREI CHAMPIGNON HOF-

MEISTER, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, izvoz-uvoz, d.o.o., Trzin

Skrajšana firma: KASEREI CHAMPI-
GNON HOFMEISTER, d.o.o., Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trzin, Ljubljanska 49
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KASEREI CHAMPIGNON

HOFMEISTER GMBH & CO.KG, Lau-
ben/Allgau, Heising Kemptener Str. 17-24,
vstop 14. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Homan Tomo, Trzin, Kidričeva ul. 77,
imenovan 14. 3. 1997; prokurist Muller
Herbert, Sulzberg, Ahormstrasse 3, imeno-
van 14. 3. 1997; direktor Hofmeister Ro-
bert Josef, Kempten, Spatzenweg 12, ime-
novan 14. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
155 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic, 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-107257
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01952 z dne 11. 4. 1997
pod št. vložka 1/29129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št: 1192744
Firma: FERI-AVTO, proizvodnja, trgo-

vina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: FERI-AVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Dolenja vas pri Poli-

ci 3b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferjan Andrej, Grosuplje,

Dolenja vas pri Polici 3b, vstop 25. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferjan Andrej, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
0125 Reja drugih živali; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozi-
la in njihove motorja; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no 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
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-107260
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02115 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/29174/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1193651
Firma: BREZOVŠEK, storitve in druge

poslovne dejavnosti, k.d.
Skrajšana firma: BREZOVŠEK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Brilejeva ulica 19

Ustanoviteljici: Brezovšek Tjaša, Ljublja-
na, Brilejeva ul. 19, vstop 8. 4. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Grejan Helena, Ljubljana, Celovška
cesta 87, vstop 8. 4. 1997, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezovšek Tjaša, imenovana 8. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107261

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02148 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa K.N. URH, Gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o., Smlednik, se-
dež: Smlednik 41, Smlednik, pod vložno
št. 1/21037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 8. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5700655
Ustanovitelj: Kralj Rafael, Smlednik,

Smlednik 41, vstop 15. 1. 1993, vložek
1,514.837 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Nučič Alojz, izstop 8. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nučič Alojz, razrešen 8. 4. 1997 in
imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
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pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve.

Rg-107262
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02369 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa JURMAT, Inženiring,
Svetovanje, Proizvodnja, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Tomažičeva 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26031/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5892996
Sedež: Ljubljana, Koprska ulica 2a.

Rg-107264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18272 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa ROBSON, menjalnica in
zastavljalnica, d.o.o., Domžale, Simona
Jenka 9, sedež: Simona Jenka 9, Dom-
žale, pod vložno št. 1/22577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5754020
Firma: ROBSON, menjalnica in

zastavljalnica, d.o.o., Slovenska 24,
Mengeš

Skrajšana firma: ROBSON, d.o.o., Men-
geš

Sedež: Mengeš, Slovenska 24
Osnovni kapital: 2,594.000 SIT
Ustanovitelj: Robar Jože, Domžale, Simo-

na Jenka 9, vstop 30. 3. 1993, vložek
2,594.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107265
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18328 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa COMWARE, Računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Sav-
ska cesta 3, sedež: Savska cesta 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02430/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, pooblastil zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293499
Firma: COMWARE, Računalniški inže-

niring, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 21,664.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Leopold Kobal, Grosuplje, Seliškar-
jeva c. 26, razrešen 15. 12. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki potrebuje

soglasje družbenika družbe za: najemanje
in dajanje kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega znesek tolarske pro-
tivrednosti 100.000 DEM; najemanje ali da-
janje garancij, poroštev, hipotek in drugih
oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko pro-
tivrednosti 100.000 DEM; nakup, prodajo,
dajanje ali prevzem v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; investicije, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 100.000 DEM; ustanav-
ljanje družb, predstavništev ali poslovnih
enot družbe; prodajo oziroma nakup deleža
oziroma delnic drugih podjetij.

Za preračunavanje tečaja (SIT/DEM) se
upošteva vsakokratni srednji tečaj Banke
Slovenije.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03002 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa COMWARE, Računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Savska cesta 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/02430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5293499
Ustanovitelji: ISKRA TELEKOM HOLD-

ING, d.d., izstop 22. 3. 1995; Kejžar Tine,
Notranje Gorice, Ul. bratov Potočnikov, vs-
top 22. 3. 1995, vložek 2,125.325,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kokalj Milan,
Ljubljana, Brodarjev trg 5, vstop 22. 3.
1995, vložek 483.020,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kokol Stanislav, Mari-
bor, Prušnikova 34, vstop 22. 3. 1995, vlo-
žek 966.062,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Konjar Franček, Ljubljana Šmart-
no, Grobeljca 29, vstop 22. 3. 1995, vložek
966.062,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Korošak Miran, Maribor, Jamova 16a,
vstop 22. 3. 1995, vložek 241.510,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kos Andreja,
Komenda, Jezerškova 18, vstop 22. 3.
1995, vložek 2,125.325,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kos Anton, Škofljica,
Pijava Gorica 99, vstop 22. 3. 1995, vlo-
žek 1,932.342,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kobal Leopold, Grosuplje, Seliškar-
jeva 26, vstop 22. 3. 1995, vložek
2,125.325,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mrak Milan, Ljubljana, Pot v Podgorje
35, vstop 22. 3. 1995, vložek 966.062,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Okorn Jer-

nej, Grosuplje, Porova vas 75, vstop 22. 3.
1995, vložek 2,125.325,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Roter Alojz, Prevalje,
Prisoje 2, vstop 22.3. 1995, vložek
966.062,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sešel Irena, Ljubljana, Hudoverniko-
va 11, vstop 22. 3. 1995, vložek
483.020,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šetina Simon, Škofja Loka, Frankovo
3, vstop 22. 3. 1995, vložek 966.062,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trplan An-
drej, Ljubljana, Bilečanska 2, vstop 22. 3.
1995, vložek 2,125.325,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Uršič Rado, Šempeter
pri Gorici, Na pristavi 59, vstop 22. 3.
1995, vložek 1,690.593,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vidovič Igor, Maribor,
Gosposvetska c. 45, vstop 22. 3. 1995,
vložek 24.133,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vodopivec Andrej, Rače, Hadžije-
va ulica 31, vstop 22. 3. 1995, vložek
144.888,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zakrajšek Olga, Škofljica, Tonijeva 9,
vstop 22. 3. 1995, vložek 241.510,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zdešar Rena-
to, Horjul, Horjul 151, vstop 22. 3. 1995,
vložek 483.020,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ivančič Ljuba, Ljubljana, Poko-
pališka 26, vstop 22. 3. 1995, vložek
483.020,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobal Leopold, Grosuplje, Seliškar-
jeva 26, razrešen 15. 12. 1995 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-107284

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00720 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa TOTO, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pot na Rakovo Jelšo 85, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5338565
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo.
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Rg-107286
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01063 z dne 1. 4. 1997
pod št. vložka 1/29081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1124927
Firma: INTERCORTEX A.G., Bie-

tenberg 1, Oberageri, Švica - Podružni-
ca v Ljubljani

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Kosijeva 13
Ustanovitelj: INTERCORTEX A.G., Obe-

rageri, Švica, Bietenberg 1, vstop 13. 2.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sešek Tomaž, Ljubljana Šentvid,
Bernikova 8, imenovan 13. 2. 1997, kot
vodja podružnice zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-107287

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01076 z dne 3. 4. 1997
pod št. vložka 1/29085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124960
Firma: JMM HOLDING, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Yousef Alkhatib, Ljubljana,

Ob sotočju 16, vstop 21. 2. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mišič Mihael, Cerknica, Vodovodna pot 36,
vstop 21. 2. 1997, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zupančič Mar-
ko, Goteborg, Švedska, Ovre Husargatan
14, vstop 21. 2. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Yousef Alkhatib, imenovan 21. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 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, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-107289
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01121 z dne 1. 4. 1997

pod št. vložka 1/29079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1125036
Firma: MAUČEC & CO., trgovina in sto-

ritve, k.d.
Skrajšana firma: MAUČEC & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Tržaška 41
Ustanovitelja: Maučec Janez, Ljubljana,

Vidmarjeva 25, vstop 14. 2. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Trček Vlasta, Ljubljana, Tržaška 41, vstop
14. 2. 1997, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Maučec Janez, imenovan 14. 2.
1997, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01128 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa CMC INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež:
Tbilisijska 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/11478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in spremembo družbene pogodbe
z dne 31. 7. 1996 s temile podatki:
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Matična št.: 5462991
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Završnik Boštjan, Ljubljana,

Scopolijeva 67, vstop 16. 3. 1995, vložek
1,666.666,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GDV, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska 81,
vstop 28. 12. 1995, vložek 1,666.666,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IGP, pod-
jetje za inženiring, gradnje in projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, Opekarska 10, vstop
28. 12. 1995, vložek 1,666.666,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Klančar Lepold, Ljubljana, Ziherlova
43, razrešen 31. 12. 1996, ter 1. 1. 1997
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Obermajrer Janez,
Ljubljana, Splitska 10, razrešen 31. 12.
1996 ter 1. 1. 1997 imenovan za prokuri-
sta.

Rg-107291
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01132 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa SVEA INTERNATIONAL,
podjetje za telemarketing, d.o.o., Steg-
ne 21c, Ljubljana, sedež: Stegne 21c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25707/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5846935
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Horvat Blaženka Lena, Stockholm,
Skeppargatan 20/II, razrešena 11. 2. 1997
in imenovana za prokuristko; prokuristka
Perme Tatjana, Domžale, Ul. Matije Tomca
4, razrešena 11. 2. 1997 in imenovana za
di- rektorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
6420 Telekomunikacije; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107292

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01133 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa DANONE, International
Brands, Podružnica Ljubljana, sedež:
Šmartinska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28612/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča imenovanje zastopnika (pro-
kurista) s temile podatki:

Matična št.: 5953316
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Andre D Ales, Budimpešta, Madžar-
ska, Szendi Utca 12, imenovan 18. 1.
1997.

Rg-107295

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01920 z dne 14. 4. 1997
pod št. vložka 1/29138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192710

Firma: BSM, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BSM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevje, Tomšičeva 13
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Stanislav, Stara

cerkev, Gornje Ložine 23, vstop 26. 3.
1997, vložek 2,700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Stanislav, imenovan 26. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Zupančič Vladimira, Stara cerkev,
Gornje Ložice 23, imenovana 26. 3. 1997,
kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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
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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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 dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
6023 Druge kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
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najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.

Rg-107297
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01959 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa JURMAT, Inženiring
Svetovanje Proizvodnja, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dolenjska cesta 45a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5892996
Sedež: Ljubljana, Tomažičeva 1.

Rg-107324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03300 z dne 5. 5.1997 pri
subjektu vpisa PCX, knjigovodske stori-
tve in računalniški inženiring, d.o.o., Kri-
vec 1, Ljubljana, sedež: Krivec 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13167/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
deležev ustanoviteljev in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5522277
Firma: PCX COMPUTERS, raču-

nalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Kri-
vec 1

Skrajšana firma: PCX COMPUTERS,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 15,000.000 SIT
Ustanovitelja; Jenko Janko, Ilirska Bistri-

ca, Gornja Bitnja 10, vstop 14. 8. 1991,
vložek 7,650.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jenko Karolina, Ljubljana, Krivec
1, vstop 14. 8. 1991, vložek 7,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-107330
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01522 z dne 5. 5. 1997

pri subjektu vpisa FLEX-COLOMBO, uvoz-
no izvozno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Nazorjeva 12, Ljubljana, pod vložno
št. 1/16261/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep za Srg
94/12077 - uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in njihovih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 1191764
Firma: FLEX-COLOMBO, uvozno izvoz-

no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva
12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Razdevšek Bojan, Ljublja-

na, Grajzerjeva 28, vstop 19. 5. 1994, vlo-
žek 740.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Colombo Mario, Concorezzo, Italija,
Via Alessandro Volta 23, vstop 18. 11.
1991, vložek 760.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pečnik Janez, izstop 19. 5.
1994.

Rg-107332
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02401 z dne 6. 5. 1997
pod št. vložka 1/29205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194020
Firma: BARTUS, družba za intelektual-

ne dejavnosti, zdravstveno in kozme-
tično svetovanje ter storitve, d.n.o., Pod
kostanji 4, Ljubljana

Skrajšana firma: BARTUS, d.n.o., Pod
kostanji 4, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pod kostanji 4
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelja: Bartenjev Igor, vložek

600.000 SIT in Urbas Janja, vložek
400.000 SIT, oba Ljubljana, Pod kostanji
4, vstopila 20. 1. 1997, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bartenjev Igor, imenovan 20. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Urbas Janja, imenovana 20. 1.
1997, kot pomočnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 74831 Prevaja-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost.

Rg-107343
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05301 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa BICA, biro za informati-
ko in consulting, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Parmova 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15537/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5571324

Ustanovitelji: Lazarevič Ljuba Vencenci-
ja, Ljubljana, Jakčeva ulica 18, vstop 3. 2.
1992, vložek 1,272.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; BICA, Biro za informatiko in
consulting, d.o.o., Ljubljana, Parmova 22,
vstop 14. 10. 1996, vložek 545.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107344
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05460 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa 3 M, podjetje za sveto-
vanje, inženiring in marketing, d.o.o., se-
dež: Triglavska 65, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03286/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5330858
Ustanovitelja: Pilej Boštjan, vstop 27. 3.

1991 in Pilej Mateja, vstop 31. 1. 1996,
oba Ljubljana, Triglavska 65, vložila po
282.503,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-107346
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05805 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa RESISTEC, Podjetje za
proizvodnjo uporov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Cesta dveh cesarjev 403, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5673003
Ustanovitelj: Trkman Janez, izstop 5. 11.

1996; M. KRAH ELEKTROTECHNISCHE
FABRIK G.M.B.H. & CO KG, D-5982 Drols-
hagen, Nemčija, Maerkische Strasse 4, vs-
top 26. 9. 1992, vložek 28,943.545 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06340 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PINS, trgovina, marketing,
storitve, d.o.o., Streliška 37a, Ljubljana,
sedež: Streliška 37a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17029/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592283
Firma: PINS, filmska in video de-

javnost, d.o.o., Ljubljana, Streliška 37a
Ustanovitelj: Živec Danica, izstop 2. 12.

1996; Živec Joško, Ljubljana, Streliška 37a,
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vstop 2. 12. 1996, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Živec Danica, razrešena 2. 12.
1996; direktor Živec Joško, imenovan
2. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-107348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06365 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa EPRA, podjetje za eko-
nomske in trgovsko-gostinske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 249, sedež: Tr-
žaška 249, Ljubljana, pod vložno št.
1/08104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5417830
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:

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 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 deblo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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
materialom in sanitarno opremo; 5153 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 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 specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
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, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-107349
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06396 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa JAP, podjetje za marke-
ting, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Pot v mlake 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06035/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
prebivališča ustanovitelja in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5350506
Firma: JAP, podjetje za marketing,

trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Obrtno
industrijska cona Trzin

Skrajšana firma: JAP, d.o.o., OIC Trzin

Sedež: Trzin, Hrastovec 6
Ustanovitelj: Pogačar Andrej, Trzin, Hra-

stovec 6, vstop 27. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21210 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 28110 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28511 Galavanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620
Proizvodnja drugega orodja; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
28220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29710 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 30010 Proizvodnja pisarniških
strojev; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31100 Proizvodnja elektromotorjev, gene-
ratorjev in transformatorjev; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 31400 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij;
31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 34100 Proizvodnja motornih vo-
zil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,

tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Drug trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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 drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-

premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74203 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107350

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06686 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa HERLE M & V, podjetje
za proizvodnjo, notranjo in zunanjo tr-
govino, d.o.o., IC Trzin, sedež: Dobrave
3, IC Trzin, Mengeš, pod vložno št.
1/12821/00 vpisalo sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbene pogodbe in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5557739
Sedež: Trzin, Dobrave 3
Osnovni kapital: 16,384.924 SIT
Ustanovitelj: Herle Viktor, Ljubljana, Eins-

pielerjeva 5, vstop 17. 6. 1991, vložek
16.384.924 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
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;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
15811 Dejavnost pekarn; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1910 Strojenje in dodelava us-
nja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
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trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
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;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 50403 Posredništvo pri tr-
govini 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirska storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-

godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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 po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107351
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07211 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa ROTIS, družba za pro-
izvodnjo in trgovino na debelo in drob-
no z mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Pot k sejmišču 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10461/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnika, naslova družbenice in za-
stopnice s temile podatki:

Matična št.: 5448603
Ustanoviteljica: Badovinac Marija, Ljub-

ljana, Ilirska ulica 13, vstop 1. 7. 1993, vlo-
žek 456.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Črnkovič Ivan, Ljubljana, Ilirska ulica 13,
vstop 30. 12. 1996, vložek 1,826.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Črnkovič Ivan, imenovan 30. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Badovinac Marija, imenovana 1. 7.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107352

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07236 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa TIP, trgovina, prevozi in
osebne storitve, d.o.o., Hrastnik, Trg
Franca Kozarja 7, sedež: Trg Franca Ko-
zarja 7, Hrastnik, pod vložno št.
1/06079/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5354986
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-
naj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 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; 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;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in

tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-107356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01182 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa MEGATON, podjetje za
audio in video produkcijo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Gorazdova 19, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbene pogodbe in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5345391
Sedež: Trzin, Kidričeva 14a
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107357

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01240 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa KEELI, podjetje za zu-
nanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Vošnjakova 5, sedež: Vošnjakova
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/13583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo sedeža in fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5528334
Firma: KEELI, podjetje za zunanjetrgo-

vinsko poslovanje, d.o.o., Cerknica, Ce-
sta 4. maja 80

Skrajšana firma: KEELI, d.o.o., Cerk-
nica

Sedež: Cerknica, Cesta 4. maja 80
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
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Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega: 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107360

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01674 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa BIRO SIMONČIČ, Stori-
tveno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Brodarjev trg 7, sedež: Brodarjev trg
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/24172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: BIRO SIMONČIČ, Storitve-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,

rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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 tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava

hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85324 Druge socialne dejavno-
sti; 9111 Dejavnosti poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-107365

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00484 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZLATKO SILIČ, uglaše-
vanje klavirjev, servis, reparacija in tr-
govina z inštrumenti, d.o.o., sedež: Liva-
da 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/20891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5759803
Firma: KONCERTNO UGLAŠEVANJE

KLAVIRJEV SILIČ, uglaševanje klavirjev,
servis, reparacija in trgovina z instru-
menti, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KONCERTNO UGLA-
ŠEVANJE KLAVIRJEV – SILIČ, d.o.o., Ljub-
ljana

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5161 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-107366
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05804 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa ADACTA, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
sedež: Dunajska 21, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03697/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5314054
Ustanovitelji: Fajfar Andrej, Ljubljana, Pu-

harjeva 6, vstop 11. 12. 1989, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volk Tomaž, Ljubljana, Ane Ziherlove 2, vs-
top 11. 12. 1993, vložek 525.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Oblak Andraž,
Ljubljana, Kvedrova 26, vstop 14. 5. 1996,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-107367
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06954 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa OLE, Trgovko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska 73a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15973/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5624061
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem.

Rg-107371
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07215 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa DUKO, podjetje za izde-
lavo in inženiring notranje opreme,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolarjeva 31,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06683/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374553
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in

prekrivanje kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje
kovancev in medalj; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74123 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107372

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07261 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa OPOJ, d.o.o., Podjetje
za trgovino, storitve, zastopstva, go-
stinstvo, turizem, transport, uvoz in iz-
voz ter čistilni servis, Prelog 3a, Domža-
le, sedež: Prelog 3a, Domžale, pod vlož-
no št. 1/15934/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
skrajšane firme ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601118
Firma: OPOJ, d.o.o., Podjetje za

trgovino, storitve, zastopstva, go-
stinstvo, turizem, transport, uvoz in iz-
voz ter čistilni servis, Breznikova c. 15,
Domžale

Skrajšana firma: OPOJ, d.o.o.,
Breznikova c. 15, Domžale

Sedež: Domžale, Breznikova c. 15
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:

0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9000 Storitve javne higiene; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-107375

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00102 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOBE TSO, Trgovsko
podjetje KOBE TSO, d.o.o., Ljubljana-Po-
lje, Klemenova 28, sedež: Klemenova
28, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/12027/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5539269
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

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, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
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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 pro-
dajaln.

Rg-107376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00117 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa LEVOZ, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šentviška
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/18896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5643848
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami

in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-107378

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00379 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa MAXISPORT, trženje
športnih arktiklov, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 211, sedež: Šmartinska
211, Ljubljana, pod vložno št.
1/05912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5346134
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3542
Proizvodnja koles; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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, pisal-
nimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-107380

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00430 z dne 6. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa TETOM-TOMŠIČ CO., d.n.o.,
Podjetje za šport, gostinstvo in trgovino,
Kočevje, sedež: Ob Mahovniški ul. 22,
Kočevje, pod vložno št. 1/18049/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637066
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-107381
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00441 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELEA, Projektiranje,
consulting in propaganda, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slomškova 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13394/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št: 5522749
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:

2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 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, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
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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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 7142 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 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.; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine.

Rg-107385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00638 z dne 9. 5. 1997
pod vložno št. 1/29220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124374
Firma: HADRIJAN MEDVEŠEK IN OS-

TALI, soboslikarska in druga gradbena
dela, d.n.o.

Skrajšana firma: HADRIJAN MEDVE-
ŠEK IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Pokljukarjeva 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Medvešek Hari, vložek

1,500 SIT, Medvešek Renata, vložek 500
SIT, oba Ljubljana, Pokljukarjeva 10, vstopi-
la 9. 1. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Medvešek Hari, imenovan 9. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 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; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-107383
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00472 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa DARIO COMMERCE,
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Hacquetova 9, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5908361
Sedež: Ljubljana, Zvonarska 1.

Rg-107386
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00694 z dne 7. 5. 1997

pod št. vložka 1/29208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125770
Firma: PLARI, d.o.o., Izvajanje gradbe-

nih del, Hrastnik, Čeče 58a, Hrastnik
Skrajšana firma: PLARI, d.o.o., Hrast-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hrastnik, Čeče 58a
Osnovni kapital.1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plaznik Slavko, Hrastnik,

Cesta 3. julija 18a, vstop 29. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plaznik Slavko, imenovan 29. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 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; 5115 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
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mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107387

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00788 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa FORMING STUDIO,
d.o.o., podjetje za inženiring in vzdrže-
vanje, Cesta na Laze 12, Ljubljana, se-
dež: Cesta na Laze 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21318/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5701252
Firma: FORMING STUDIO, d.o.o., pod-

jetje za inženiring in vzdrževanje, Ljub-
ljana

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107388
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01069 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa NAŠE OKOLJE, Podjet-
je za inženiring in upravljanje z objekti,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija 19,
Trbovlje, pod vložno št. 1/25310/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5836581
Sedež: Trbovlje, Kešetovo 4.

Rg-107390
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01506 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa MIFLEX DAR, prodajna
galerija, d.o.o., sedež: Peričeva 25, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28979/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5985773
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

2222 Drugo tiskarstvo; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami; časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52485 Trgovina na drobno z urami,

nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-107391
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01601 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa PNG, projekt nizke grad-
nje, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska
114, Ljubljana, pod vložno št.
1/05061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
pooblastil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5346908
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Osredkar Sava, Ljubljana, Bilečan-
ska 4, razrešen 12. 3. 1997 kot pomočnik
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Glum-
pak Boris, Ljubljana, Peričeva 7, razrešen
12. 3. 1997 in imenovan za zastopnika, ki
kot pomočnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-107392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01691 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa ADAPT, Podjetje za izvajanje
gradbeno obrtniških del, d.o.o., sedež: Na
Grivi 49, Dragomer, Brezovica, pod vlož-
no št. 1/03730/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5312680
Firma: ADAPT, gradbeno podjetje in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ADAPT, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Celovška 76.

Rg-107393

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01751 z dne 8. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa A.A.L. ALPE-ADRIA-LEASING,
d.o.o., sedež: Poljanska 97, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26711/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5909139
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56.

Rg-107397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02351 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa YEAR, podjetje za pre-
hrambeno, gostinsko, trgovsko in pro-
izvodno dejavnost ter finančno komer-
cialni marketing, d.o.o., Ljubljana, Ulica
28. maja št. 51, sedež: Ulica 28. maja
št. 51, Ljubljana, pod vložno št.
1/19254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5631971
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Krivograd Darja, Ljubljana, Ulica
28. maja št. 51, imenovana 14. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107408
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/14598 z dne 26. 2. 1997
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pri subjektu vpisa KOMPAS SPORT
TRADE, Trgovinsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, Pražakova 4, sedež: Pražakova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5589762
Osnovni kapital: 36,169.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Premik Dean,

Vidmar Anton in Juričev Marija, izstopili
21. 2. 1996; Juričev Marija, Župec Fani in
Babošek Jana, vstopile 21. 2. 1996.

Rg-107409

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15562 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa SANFAS, podjetje za
inženiring in sanacije stavb, d.o.o., Dol
pri Ljubljani št. 28, sedež: Dol pri Ljub-
ljani 28, Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/12096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5486165
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelji: JUB, Dol pri Ljubljani, d.d.,

Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vstop
14. 3. 1991, vložek 1,440.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Babnik Franc, Ljub-
ljana, Lavričeva ulica 6, vložek 800.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ježek Franci,
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 2, vstop
14. 3. 1991, vložek 160.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jerič Robert, Dol pri
Ljubljani, Beričevo 50a, vstop 14. 3. 1991,
vložek 160.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Levin Feliks, Dol pri Ljubljani, Za-
boršt pri Dolu 76, vstop 14. 3. 1991, vlo-
žek 160.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Premože Anton, Dol pri Ljubljani, Vi-
dem 29, vstop 14. 3. 1991, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šuštar Jožef, Domžale, Pot na žago 11,
Ihan, vstop 14. 3. 1991, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žižek Bru-
no, Dol pri Ljubljani, Dolsko 15b, vstop
14. 3. 1991, vložek 160.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107411
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18214 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa BONIG TRADE, pro-
izvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Zvonarska 1, sedež: Zvonar-
ska 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/15717/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5873312
Firma: IRD, Investicijsko razvojna

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: IRD, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Njegoševa 23
Osnovni kapital: 92,021.552 SIT
Ustanovitelj: Ogorevc Vlado, Ljubljana,

Sp. Gameljne 27, vstop 7. 11. 1994, vlo-
žek 92,021.552 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; BONIG, inženiring, uvoz-izvoz, mar-
keting, finančno svetovanje in zastopstva,
d.o.o., izstop 7. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ogorevc Vlado, imenovan 7. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Bončina Igor, razrešen 7. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1994:
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-107414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18323 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa AMEBIS, računalništvo
in inženiring, d.o.o., Kamnik, sedež: Ja-
kopičeva 6, Kamnik, pod vložno št.
1/12675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512930
Firma: AMEBIS, programska oprema,

d.o.o., Kamnik
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Kmetec Franc, izstop

30. 6. 1994; Romih Miro, Kamnik, Jakopi-
čeva 6, vstop 14. 6. 1991, vložek 465.310
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pivec Ma-
tej, Medvode, Donova 11, vstop 14. 6.

1991, vložek 465.310 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Holozan Peter, Kamnik, Ja-
kopičeva 9, vstop 14. 6. 1991, vložek
465.310 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grilc Iztok, Kamnik, Matije Blejca 12, vstop
30. 6. 1994, vložek 105.070 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kmetec Franc, razrešen 30. 6.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107416

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19186 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa SONČNI VZHOD, Fi-
nančna hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Gor-
nji trg 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/20813/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje iz d.d. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, naziva za-
stopnika, osnovnega kapitala in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717248
Firma: SONČNI VZHOD, Finančna hi-

ša, d.o.o.
Skrajšana firma: SONČNI VZHOD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Brataševec Marjeta, iz-

stop 27. 12. 1994; Brataševec Jelka, Ljub-
ljana, Vogelna ulica 6, vstop 27. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brataševec Jelka, razrešena
27. 12. 1994 kot v.d. direktorice in imeno-
vana za direktorico-poslovodjo, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
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Rg-107417
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02113 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa STROJEGRADNJA, To-
varna gradbenih in transportnih strojev
in naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
Trbovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5490707
Člani nadzornega sveta: Malovrh Janez,

Čede Peter, Kalšek Jasna, Poboljšaj Mari-
na, Juraja Oto in Peršič Anton, vsi vstopili
12. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev.

Rg-107418
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02395 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa WEBO, dekontaminaci-
ja, oprema in proizvodi, d.o.o., Ljublja-
na, Šlandrova 4, sedež: Šlandrova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16206/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5604761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Štebe Gorazd, Kranj, Storžiška ul. 23,
imenovan 5. 5. 1995.

Rg-107419
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02580 z dne 26. 2. 1997
pri subjektu vpisa EURO ARENA, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Vurnikova 11, sedež: Vurnikova 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15290/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554454
Firma: EURO ARENA, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53

Sedež: Ljubljana, Parmova 53.

Rg-107421
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03923 z dne 30. 1. 1997
pod št. vložka 1/28863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5911052
Firma: AVTO PALESTE, Trgovina in za-

stopstvo, d.o.o., Ljubljana, Viška 4a
Skrajšana firma: AVTO PALESTE,

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: Ljubljana, Viška 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šter Damjan, Smlednik, Hra-

še 41, vstop 6. 7. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šter Damjan, imenovan 6. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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; 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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5150 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
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Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107424
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00166 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa GENERAL IMPIANTI,
podjetje za prodajo, montažo in servisi-
ranje gostinske in gospodinjske opre-
me, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180b, se-
dež: Celovška 180b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe z dne 22. 12.
1995 s temile podatki:

Matična št.: 5319811
Ustanovitelj: Ussai Gualtiero, Pordeno-

ne, Italija, Via Planton 21, vstop 14. 11.
1989, vložek 6,660.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Atemandi Bruno, izstop
22. 12. 1995.

Rg-107426
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01732 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa RADIO GLAS
LJUBLJANE, d.d., Ljubljana, sedež: Ko-
pitarjeva ulica 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5062438
Člani nadzornega sveta: Kolenc Tatjana

in Kline Miro, izstopila 2. 4. 1996; Nikolić
Staniša in Skok Lojze, vstopila 2. 4. 1996.

Rg-107427
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01985 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS INTERNA-
TIONAL, turistična in trgovinska delni-
ška družba, d.d., Ljubljana, Pražakova
4, sedež: Pražakova 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03502/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5255171
Člani nadzornega sveta: Možina Albin in

Krebelj Stojan, izstopila 16. 4. 1996; Cerar
Milan in Lukančič Mojca, vstopila 16. 4.
1996.

Rg-107428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02050 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS SKLAD 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893640
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strgar Roman, razrešen 11. 3. 1996;
direktor Lah Igor, Ljubljana, Linhartova ce-
sta 62, imenovan 11. 3. 1996, potrebuje
predhodno soglasje nadzornega sveta za
sklenitev pogodb, za katere je tako določe-
no s poslovnim načrtom družbe, za najema-
nje in dajanje posojil izven meje, določene s
poslovnim načrtom, za pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev n opravljanja poslov o
nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi, za izplačilo predčasne dividende.

Rg-107429
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02107 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa RADIO GLAS
LJUBLJANE, d.d., Ljubljana, sedež: Ko-
pitarjeva 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/01401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5062438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kardelj Aleš, razrešen 23. 4. 1996;
zastopnik Miklič Željko, Ljubljana, Novo Po-
lje, C. III/17, imenovan 23. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev kot uprava – v.d.
direktorja.

Rg-107430
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02349 z dne 15. 1. 1997
pod št. vložka 1/28806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5943264
Firma: ELO, d.o.o., Podjetje za

ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve

Skrajšana firma: ELO, d.o.o., Dol pri
Hrastniku

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dol pri Hrastniku, Na Selah 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Koritnik Marija, Dol pri
Hrastniku, Na Selah 18, vstop 16. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Koritnik Marija, imenovana 16. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
poslovodkinja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 731 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 732 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-107431

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02399 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa AMC ALFA METAL-
CRAFT, trgovina z metalno posodo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 206,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13217/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5517524
Ustanovitelj: AMC ITALIA ALFA METAL-

CRAFT CORPORATION S.P.A., izstop
21. 12. 1995; AMC INTERNATIONAL
METALCRAFT CORPORATION AG, Rot-
kreuz, Švica, Buonaserstrasse 30, vtop
21. 12. 1995, vložek 25,837.337, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-107432

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02531 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS SKLAD 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št: 5893640
Osnovni kapital: 4,097.337,000 SIT.

Rg-107433

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02646 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa RADIO GLAS
LJUBLJANE, d.d., Ljubljana, sedež: Ko-
pitarjeva ulica 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika – na-
mestnika zadržanega člana uprave s temile
podatki:

Matična št.: 5062438
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Regvat Peter, Ljubljana, Dunajska
cesta 347, imenovan 29. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, kot namestnik zadr-
žanega člana uprave.
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Rg-107435
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03082 z dne 12. 2. 1997
pri subjektu vpisa UBK, univerzalna ban-
ka, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška c.
116, Ljubljana, pod vložno št.
1/09019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5422124
Člani nadzornega sveta: Kerbič mag.

Ivan, Kokot Aleksander in Perner Vili, izsto-
pili 30. 5. 1996; Paš Branko, predsednik,
Sešek Zlatka, namestnica predsednika, Da-
kič Jadranka, Oven Janez in Kebrič mag.
Ivan, vstopili 30. 5. 1996.

Rg-107436
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03083 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa UBK, univerzalna ban-
ka, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška c.
116, Ljubljana, pod vložno št.
1/09019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnikov
in naziva zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5422124
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kaštrun Matjaž, Ljubljana, Trnovska
ulica 6, razrešen 4. 6. 1996 in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa banko skup-
no s članom uprave in potrebuje soglasje
nadzornega sveta o: novih izdajah delnic v
skladu s členom 8 statuta banke; trajnih
kapitalskih vložkih v lastniške vrednostne pa-
pirje oziroma deleže podjetij z namenom
upravljanja; posameznih naložbah (kreditih)
večjih od 10% jamstvenega kapitala banke;
nakupu, prodaji ali obremenitvi nepremič-
nin za zneske, ki presegajo 500.000 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije; zastopnica Bogunič Du-
nja, Ljubljana, Pot na Fužine 49, razrešena
4. 6. 1996 in imenovana z članico uprave,
ki zastopa banko skupno s predsednikom
uprave in potrebuje soglasje nadzornega
sveta o: novih izdajah delnic v skladu s čle-
nom 8 statuta banke; trajnih kapitalskih vlož-
kih v lastniške vrednostne papirje oziroma
deleže podjetij z namenom upravljanja; po-
sameznih naložbah (kreditih) večjih od 10%
jamstvenega kapitala banke; nakupu, pro-
daji ali obremenitvi nepremičnin za zneske,
ki presegajo 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije.

Rg-107437
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03084 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa UBK, univerzalna ban-
ka, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška c.
116, Ljubljana, pod vložno št.
1/09019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 30. 5.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5422124.

Rg-107438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03530 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS SKLAD 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,

sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26076/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne 2. 7.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5893640.

Rg-107439

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04103 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa PAMM-SAN, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, tur-
izem, inženiring, storitve in zunanjo
trgovino, sedež: Litijska 52, Ljubljana,
pod vložno št. 1/21458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741807
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 2222 Drugo tiskarstvo;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74832 Fotokopira-

nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
85142 Alternativne oblike zdravljenja;
85143 Druge zdravstvene 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.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-107441

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04108 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa TOP WEST LINE, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo, turizem, inženiring, storitve in
zunanjo trgovino ter zastopanje tujih
partnerjev in konsignacijo Ljubljana, se-
dež: Cesta na Brdo 25, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21896/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741360
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
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s športno opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-100814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05050 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa GRIFON, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Cesta 4. maja 18,
1380 Cerknica, pod vložno št.
1/27714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo (razširitev) dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5938112
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na

drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-100815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05051 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa KNJIGOVEŠTVO DARMA, družba
za storitve, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Labar 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27361/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5932009
Firma: KNJIGOVEŠTVO DARMA, stori-

tve proizvodnja in trgovina, d.o.o., Dol
pri Ljubljani

Skrajšana firma: KNJIGOVEŠTVO DAR-
MA, d.o.o., Dol pri Ljubljani

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani,
Kleče 25.

Rg-100820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05176 z dne 12. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28591/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967058
Firma: STREHA TRGOVINA, d.o.o.
Skrajšana firma: STREHA TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 13. jul-

ija 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: DAS DACH Bedachungs-

fachhandel BmbH, Celovec, Mossingerstras-
se 60, vstop 30. 9. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lokar Matija, Ljubljana, Cesta 13. ju-
lija 83, imenovan 30. 9. 1996, lahko samo
s soglasjem prokurista odloča o sklepanju
delovnih razmerij; sprejemu naročil v vred-
nosti, ki presega 2,000.000 SIT; nakupu
osnovnih sredstev, katerih nabavna vred-

nost presega 100.000 SIT; naročilu in na-
kupu blaga, katerega nabavna vrednost pre-
sega 2,000.000 SIT; najemanju kreditov;
odločanju o udeležbah pri drugih družbah;
sklepanju pogodb, katerih trajanje presega
eno leto; spremembi cenikov ali plačilnih
pogojev; prokurist Petschnig Andreas, Ce-
lovec, Valentin-Leitgeb-Strasse 10, imeno-
van 30. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100822

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05179 z dne 25. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28646/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967074
Firma: DIORS, računovodske storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trontelj Tomaž, Grosuplje,

Jakhlova 15, vstop 19. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trontelj Tomaž, imenovan 19. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-100823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05181 z dne 18. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28606/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5970253
Firma: MONTAŽA ŠKERJANEC, pod-

jetje za storitve, inženiring in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: MONTAŽA ŠKER-
JANEC, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Brodišče 25,
I.O.C. Trzin

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škerjanec Marjan, Domža-

le, Krumperška ulica 28, Zaboršt, vstop
19. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Škerjanec Marjan, imenovan 19. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
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; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-100824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05206 z dne 12. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28592/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967139
Firma: BIO NOVA SKK, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIO NOVA SKK, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: BIONOVA TEXITERM,

d.o.o., Jesenice, Prosvetna 3a, vstop 7. 10.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dokleja Mojca, Ljubljana, Bebler-
jev trg 11, imenovana 7. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje.

Rg-100826
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05357 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa LUKEM, Podjetje za eksport-im-

port, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26380/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5898846
Ustanovitelji: Renčelj Dušan, Ljubljana,

Linhartova cesta 82, vstop 8. 10. 1996,
vložek 1,140.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zupan Darko, Ljubljana, Cleveland-
ska ulica 43, vložek 180.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mulej Majda, Vrhnika,
Voljčeva cesta 8, vstop 8. 10. 1996, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LUMA Podjetje za eksport-import, d.o.o.,
Ljubljana, izstop 8. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Renčelj Darja, razrešena 9. 10.
1996; direktor Renčelj Dušan, imenovan
9. 10. 1996, potrebuje predhodno soglas-
je skupščine za sklenitev pogodb: o naku-
pu, prodaji ter obremenitvah nepremičnin
ne glede na vrednost; o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev, katerih vrednost prese-
ga 50.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe; o najemanju in dajanju
dolgoročnih kreditov ne glede na vrednost;
o najemanju in odobritvi kratkoročnih kredi-
tov in garancijskih pogodb, katerih vrednost
presega 200.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve pogodbe.

Rg-100830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05391 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa HEMO MARKETING, Trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Strma pot 9,
1331 Dolenja vas, pod vložno št.
1/21999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5732492
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Henigman Mojca, razrešena
15. 10. 1996; direktorica Henigman Alen-
ka, razrešena 15. 10. 1996.

Rg-100831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05393 z dne 12. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa G7, družba za varovanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šlandrova 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27844/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5940915
Firma: G7, družba za varovanje, d.o.o.,

Trzin
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 33
Ustanovitelji: Burkelca Vojteh, Ljubljana,

Žorgova ulica 28, vstop 5. 4. 1996, vložek
875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Buda Željko, Ljubljana, Lepodvorska 2, vs-
top 5. 4. 1996, vložek 875.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zaletel Roman, Ljub-
ljana, Stanežiče 36d, vstop 5. 4. 1996, vlo-
žek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rogelj Marjan, Ljubljana, Nanoška
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ulica 16, vstop 5. 4. 1996, vložek 840.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bradač Ma-
tija, Novo mesto, Župnica 6, vstop 5. 4.
1996, vložek 520.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Javor Gabrijel, izstop 31. 8.
1996; Gabrovec Bogdan, izstop 31. 8.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
vor Gabrijel in Gabrovec Bogdan, izstopila
31. 8. 1996; direktor Bončina Marjan, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 8, imenovan 1. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev v okvi-
ru kadrovskega sektorja, razen pri prodaji
ali nakupu nepremičnin ter pri finančnih za-
devah v vrednosti nad 1,000.000 SIT, ko
mora imeti soglasje skupščine.

Rg-100835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05427 z dne 7. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28573/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5970482
Firma: MULLER COSMETICS, družba

za proizvodnjo in prodajo, d.o.o., Dom-
žale

Skrajšana firma: MULLER COSMETICS,
d.o.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljan-
ska 117

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muller Janez, Domžale,

Ljubljanska cesta 117, vstop 21. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muller Janez, imenovan 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1996:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki.

Rg-100839

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05452 z dne 19. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28618/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967538
Firma: ABC NEPREMIČNINE, agenci-

ja za posredovanje nepremičnin, d.o.o.
Skrajšana firma: ABC NEPREMIČNINE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuplenk Andrej, Ljubljana,

Gorazdova 1, vstop 24. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuplenk Andrej, imenovan 24. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Plavšak Nina, Ljubljana, Trnovska
8, imenovana 24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.

Rg-100840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05462 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa KYPO-LEASING, podjetje za
financiranje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
103, sedež: Dunajska 103, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24974/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, zastopnikov, omejitev in članov
nadzornega sveta ter spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 6. 9. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5834163
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Terčelj-Schweintzer Robert, Ljublja-
na, Kočenska 11, razrešen 6. 9. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki brez so-
glasja nadzornega sveta ne more sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: izvajanje investicijskih del in naje-
manje posojil in kreditov, ki presegajo 20%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
kreditov in poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto; pre-
nos kakršnihkoli družbenih pravic na druge;
podeljevanje neomejenih pooblastil; izpla-
čevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; direktor Špan Božidar, Planina,
Planina 39a, imenovan 7. 10. 1996, brez
soglasja nadzornega sveta ne more sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na: izvajanje investicijskih del in naje-
manje posojil in kreditov, ki presegajo 20%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
kreditov in poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto; pre-
nos kakršnihkoli družbenih pravic na druge;
podeljevanje neomejenih pooblastil; izpla-
čevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; prokurist Kircher Josef, Lieben-
fels, Waggendorf 50, razrešen 7. 10. 1996
in imenovan za direktorja, ki brez soglasja
nadzornega sveta ne more sklepati poslov
ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov, ki presegajo 20% osnovne-
ga kapitala, kakor tudi dajanje takih kreditov
in poroštev; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje kooperacijskih pogodb
s trajanjem več kot eno leto; prenos kakr-
šnihkoli družbenih pravic na druge; pode-
ljevanje neomejenih pooblastil; izplačeva-
nje predujmov na račun udeležbe pri dobič-
ku.

Član nadzornega sveta: Rabitsch Nor-
bert, dr., izstopil 6. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
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7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami

Rg-100841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05518 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa IDENTICUS SLOVENIJA, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo in trženje raču-
nalnikov, opreme za avtomatsko identi-
fikacijo in storitve, Ljubljana, Celovška
108, sedež: Celovška 108, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, deležev, osnovnega kapitala
in spremembo in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5347157
Firma: IDENTICUS SLOVENIJA, d.o.o.,

Podjetje za proizvodnjo in trženje raču-
nalnikov, opreme za avtomatsko identi-
fikacijo in storitve

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Čop Rastko, Ljubljana, Polje

cesta XL 2, vstop 20. 3. 1996, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 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; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-100842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05455 z dne 18. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa RIVAL – VTS, sistemi in varo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glonar-
jeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5966639
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:

4531 Električne inštalacije; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-100910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18358 z dne 28. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa INTERTRADE COMPUTERS, druž-
ba za računalniški inženiring, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in spremembo statuta z dne 16. 12.
1994 s temile podatki:

Matična št.: 5664080
Osnovni kapital: 115,190.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:

2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-

ni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
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; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-100911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04970 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa INTERTRADE COMPUTERS, druž-
ba za računalniški inženiring, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5664080
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mramor Janez, Ljubljana-Polje, Ce-
sta XL/G Polje, razrešen 5. 10. 1995 kot
v.d. direktorja in dne 6. 10. 1995 imeno-
van za direktorja, ki kot generalni direktor
zastopa družbo v zunanjetrgovinskem in no-
tranjetrgovinskem prometu brez omejitev v
okviru dejavnosti d.d., razen pri poslih, ki se
nanašajo na promet z nepremičninami, os-
novnimi sredstvi ali dolgoročnimi plasmaji in
katerih vrednost presega 30% lastnega ka-
pitala delniške družbe, ko potrebuje za skle-
panje poslov soglasje nadzornega sveta.

Rg-100912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05190 z dne 3. 12. 1996 pri subjektu
vpisa INTERTRADE COMPUTERS, druž-
ba za računalniški inženiring, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5664080
Člani nadzornega sveta: Reščič Valter in

Dermota Miha, izstopila 25. 10. 1995; Kle-
šnik Gregor in Dolenc Alojz, vstopila 25. 10.
1995.

Rg-100915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02182 z dne 28. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28663/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:
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Matična št.: 5945097
Firma: KAMNIKAR & Co., podjetje za

storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana-
Polje

Skrajšana firma: KAMNIKAR & Co.,
d.n.o., Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Dolgo
Brdo 5

Ustanovitelja: Kamnikar France in Kam-
nikar Slavka, oba Ljubljana-Polje, Dolgo Br-
do 5, vstopila 26. 4. 1996, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kamnikar France, imenovan 26. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Kamnikar Slavka, imenovana
26. 4. 1996, kot pomočnica direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 192 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 251 Proizvodnja izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 287 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 popravila
motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 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, 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; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100916

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02392 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa INTERTRADE COMPUTERS, druž-
ba za računalniški inženiring, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Leskoškova cesta 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in statuta z dne 13. 5. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5664080
Firma: ALTERNA INTERTRADE, d.d.,

družba za računalniški inženiring, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ALTERNA INTER-
TRADE, d.d., Ljubljana.

Rg-100919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02825 z dne 3. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MEDIAMARKET, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in posredovanje,
d.o.o., sedež: Kajuhova 15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05389/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5349834
Ustanovitelja: Horvat Anton, vstop

12. 2. 1990 in Horvat Franc, vstop 27. 5.
1996, oba Ljubljana, Kajuhova ulica 15,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Horvat Franc, imenovan 27. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-

nja izdelkov iz plute, slame in protja; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev za-
pisa; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 323
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 361 Proizvodnja
pohištva; 364 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering).

Rg-100920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03561 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih gradbe-
nih elementov, d.d., družba za proizvod-
njo in promet, sedež: Loke 64, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 3. 7.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5033152.

Rg-100922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04204 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa BTC Trgi, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Ustanovitelj: Blagovno trgovinski center,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, vstop 1. 4.
1994, vložek 150,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; JAGODA, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino, poslovne in finančne stori-
tve, Ljubljana, izstop 31. 7. 1996; ALTEC,
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proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, izstop 31. 7. 1996.

Rg-100923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04552 z dne 29. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih grad-
benih elementov, d.d., družba za pro-
izvodnjo in promet, sedež: Loke 64,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nazivov zastopnikov,
članov nadzornega sveta in statuta z dne
1. 9. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5033152
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Percl Gerhard, Izlake, Gladež 5, raz-
rešen 6. 9. 1995 in imenovan za predsed-
nika uprave in kot direktor zastopa družbo
brez omejitev; članica uprave Lavrin Otilija,
Kisovec, Loke 65, razrešena 6. 9. 1995 in
imenovana za pomočnico direktorja za fi-
nančno-računovodsko področje, na kate-
rem zastopa družbo brez omejitev; član
uprave Kadoič Marjan, Izlake, Valvazorjeva
12, razrešen 6. 9. 1995 in imenovan za
pomočnika direktorja za tehnično področje,
na katerem zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pangeršič Ivan,
Peklar Leonardo, Vozelj Bogomir, Flere Pa-
vlič Alenka in Bantan Borut, izstopili 1. 9.
1995; Anžel Jelka, Flere Pavlič Alenka in
Bantal Borut, vstopili 1. 9. 1995.

Rg-100924

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04714 z dne 9. 12. 1996 pod št. vložka
1/28689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5969956
Firma: NIROSTA, d.o.o., trgovsko pod-

jetje Domžale
Skrajšana firma: NIROSTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Krakovska ce-

sta 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zechner Meinrad, Celovec,

Seegasse 43, vstop 12. 9. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stocker Hannes Albert, St. Stefan, Rieding
25, vstop 12. 9. 1996, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Wakounig
Silvester Robert, Feistritz/Ros, Dr. Je-
len-Strasse 148, vstop 12. 9. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Office Service Mag Miran Breznik OEG, Ce-
lovec, St. Veiter Strasse 34, vstop 12. 9.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zechner Meinrad, imenovan 14. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Hrovat Branko, Domžale, Krakovska
cesta 18d, imenovan 14. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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; 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 materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.

Rg-100925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04720 z dne 21. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa HISTOR, podjetje za opravljanje
hišnih opravil, poslov kurjačev in čišče-
nje, p.o., sedež: Gregorčičeva 7/I, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01711/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala,
spremembo datuma imenovanja zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5072174
Firma: HISTOR, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 20,892.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
15. 5. 1996, vložek 4,179.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
15. 5. 1996, vložek 2,089.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
15. 5. 1996, vložek 2,089.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hafizović Hasnija,
Ljubljana, Ptujska 28, vstop 15. 5. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Koprivc Ivan, Ljubljana, Ziherlova
4, vstop 15. 5. 1996, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Košenina Slav-
ka, Škofljica, Orle 14, vstop 15. 5. 1996,
vložek 379.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bejtović Redžepa, Ljubljana, Ma-
roltova 9, vstop 15. 5. 1996, vložek
599.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Povše Anica, Ljubljana, Prištinska 16, vstop
15. 5. 1996, vložek 599.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Demirović Zehida,
Ljubljana, Potrčeva 4, vstop 15. 5. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ilić Gina, Ljubljana, Pot k Savi 23u,
vstop 15. 5. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novaković Pe-
ro, Ljubljana, Ob žici 1, vstop 15. 5. 1996,
vložek 599.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Batić Šuhreta, Ljubljana, Rašiška
9, vstop 15. 5. 1996, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Keranović Es-
ma, Ljubljana, Njegoševa 6, vstop 15. 5.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Windisch Angela, Ljubljana,
Društvena 2, vstop 15. 5. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Saunig Miron, Ljubljana, Kumrovska 19, vs-
top 15. 5. 1996, vložek 528.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Aščić Marica,
Ljubljana, Cesta na Brinovec 2, vstop 15. 5.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Horvat Franc, Ljubljana, Le-
varjeva 11, vstop 15. 5. 1996, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Galić Jovanka, Ljubljana, Rusjanov trg 5,
vstop 15. 5. 1996, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Garibović Ti-
dža, Ljubljana, Glavarjeva 16, vstop 15. 5.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Nuhanović Refika, Ljubljana,
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Hradeckega 78, vstop 15. 5. 1996, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hasanbegović Medina, Ljubljana, Jakčeva
21, vstop 15. 5. 1996, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mišić Maj-
da, Ljubljana, Bratov Učakar 76, vstop
15. 5. 1996, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sluga Ciril, Cerklje
na Gorenjskem, Kurirska pot 20, vstop
15. 5. 1996, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Konjević Minka, Ljub-
ljana, Merčnikova 1a, vstop 15. 5. 1996,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Raičević Cvetka, Ljubljana, Koma-
cova 3, vstop 15. 5. 1996, vložek 525.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Anastaso-
va Marika, Ljubljana, Hradeckega 84, vstop
15. 5. 1996, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Madon Marko, Ljub-
ljana, Potrčeva 10, vstop 15. 5. 1996, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Črepinšek Aleksander, Ljubljana,
Strossmayerjeva 5, vstop 15. 5. 1996, vlo-
žek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Černec Janja, Ljubljana, Potrčeva 10,
vstop 15. 5. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Stojanova Ilin-
ka, Ljubljana, Andreja Kumarja 17, vstop
15. 5. 1996, vložek 151.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Huremović Šahza,
Ljubljana, Aleševčeva 34, vstop 15. 5.
1996, vložek 225.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vujić Ivanka, Ig, Ig 441, vstop
15. 5. 1996, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vukoja Vlatka, Ljublja-
na, Bratovževa ploščad 6, vstop 15. 5.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kajtazović Remzija, Ljubljana,
Gregorčičeva 8, vstop 15. 5. 1996, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mudrinič Savka, Ljubljana, Einspielerjeva 2,
vstop 15. 5. 1996, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Djogić Zejna, Ljub-
ljana, Zaloška 47, vstop 15. 5. 1996, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Husanović Rasma, Ljubljana, Bilenčan-
ska 4, vstop 15. 5. 1996, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Durić Ida,
Ljubljana, Rjava cesta blok 2b, vstop 15. 5.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kovačević Slavica, Grosuplje,
Adamičeva cesta 1b, vstop 15. 5. 1996,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
vaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Saunig Miron, imenovan 15. 5.
1996, zastopa družbobrez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
01132 Sadjarstvo; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 1421 Pridobi-
vanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-

ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2652 Proizvodnja apna;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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 pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 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; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85322 Dejavnost
invalidskih organizacij; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00498/00780-1996/JM z
dne 12. 9. 1996 v sodni register s sklepom
Srg 96/04720 z dne 21. 11. 1996.

Rg-100926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04721 z dne 26. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa BELINKA, kemična industrija,
p.o., sedež: Zasavska cesta 95, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00007/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, da-
tuma in pooblastil zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5042003
Firma: BELINKA HOLDING, d.d.
Skrajšana firma: BELINKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.702,532.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 26. 4.
1996, vložek 253,705.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 5, vstop 26. 4.
1996, vložek 253,705.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28,
vstop 26. 4. 1996, vložek 1.750,569.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeležen-
ci interne razdelitve, vstopili 26. 4. 1996,
vložili 198,251.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 26. 4. 1996, vložili 80,819.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delež v
zasebni lastnini, vložek 165,483.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerar Marjan, Ljubljana, Novo Polje
C IV/38, razrešen 22. 5. 1996 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Paš Branko, Na-
bergoj Jurij, Valetič Jože, Grčar Ivan, Kmet
Miran in Kodela Uroš, vsi vstopili 26. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1996:
511 Posredništvo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s
holding družbami; 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; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00712/00345-1996/MR z
dne 11. 9. 1996.

Rg-100928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04984 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih gradbe-
nih elementov, d.d., družba za proizvod-
njo in promet, sedež: Loke 64, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/00034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predsednika in namestnika nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033152

Člani nadzornega sveta: Pangeršič Ivan,
predsednik in Peklar Leonardo, namestnik
predsednika, vstopila 1. 9. 1995.

Rg-100929

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05134 z dne 12. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa VARNOST BEŽIGRAD, podjetje
za varovanje premoženja, p.o., Ljublja-
na, Staničeva 41, sedež: Staničeva 41,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, pooblastil zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti, ustanovitelja, osnovni kapi-
tal in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5174490
Firma: VARNOST BEŽIGRAD, podjetje

za varovanje premoženja, d.d.
Skrajšana firma: VARNOST BEŽIGRAD,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 57,400.000 SIT
Ustanovitelji: Delovna organizacija za fi-

zično in tehnično varovanje premoženja,
Varnost o.sub.o., Ljubljana, Koprska 94,
TOZD Varovanje premoženja, Ljubljana-Be-
žigrad, o.sub.o., izstop 22. 12. 1995;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 22. 12. 1995,
vložek 11,480.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 22. 12.
1995, vložek 5,740.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 22. 12. 1995,
vložek 5,740.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 22. 12. 1995, vložili 11,480.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 22. 12. 1995,
vložili 22,960.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majhenič Jure, Domžale, Dobovlje 2,
razrešen 21. 5. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Verbole Matjaž,
Grubič Brigita in Čermelj Milena, vstopili
21. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 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;
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; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 551 Dejav-
nost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;

5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9000 Stori-
tve javne higiene; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00715/00608-1996/IZ z
dne 8. 10. 1996.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-100930

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05201 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa NINAMEDIA, podjetje za založniš-
tvo in distribucijo, d.o.o., sedež: Sloven-
ska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 4. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5498830
Firma: NINAMEDIA, organizacija za ra-

ziskovalno dejavnost, založništvo in di-
stribucijo, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1996:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
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Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij.

Rg-100932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05392 z dne 4. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28682/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967392
Firma: METEOR TRADE, trgovina, po-

sredništvo in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ogreševič Asim, Ljubljana,

Preglov trg 12, vstop 18. 10. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 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, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina 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 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v

drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava po-
datkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-100933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05419 z dne 2. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ERFA, družba za trgovino z meša-
nim blagom, Dob, d.o.o., sedež: Bevko-
va 12, 1233 Dob, pod vložno št.
1/04991/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
15. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5406315
Firma: ERFA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ERFA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1996:

1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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-
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dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05420 z dne 3. 12. 1996 pod št. vlož-

ka 1/04991/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5406315002
Firma: ERFA, trgovsko podjetje, d.o.o.,

PE, IOC Trzin, Špruha 20, Mengeš
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1234 Mengeš, Špruha 20
Ustanovitelj: ERFA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Dob, Bevkova 2, vstop 15. 10.
1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Erčulj Franc ml., Dob, Gubčeva uli-
ca 7a, imenovan 15. 10. 1996, kot vodja
podružnice zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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 računal-
niško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim

orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100935

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05422 z dne 3. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa GLOBUS MARINE INTERNA-
TIONAL, podjetje za mednarodno po-
slovanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
280, sedež: Celovška 280, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, deležev, zastopnika in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688264
Firma: GLOBUS MARINE INTERNA-

TIONAL, podjetje za mednarodno poslo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 130

Osnovni kapital: 1,961.999 SIT
Ustanovitelji: Bahl Ankush, New Delhi,

Indija, S-463, Greater Kailash, vstop 1. 9.
1992, vložek 392.399,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Adamič-Bahl Meta, Ljub-
ljana, Križna 36, vstop 1. 9. 1992, vložek
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196.199,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gričar Vito, Ljubljana, Kunaverjeva uli-
ca 12, vstop 27. 10. 1994, vložek
588.599,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miloševič-Ličan Slobodan, Ljubljana,
Škrabčeva ulica 2, vstop 27. 10. 1994, vlo-
žek 588.599,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Valentinčič Borut, Sečovlje, Pare-
cag 10b, vstop 30. 9. 1996, vložek
196.199,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamič-Bahl Meta, razrešena
30. 9. 1996; zastopnik Gričar Vito, razre-
šen 30. 9. 1996 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100936

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05426 z dne 2. 12. 1996 pod št. vložka
1/28672/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5967465
Firma: MR. PAPEŽ & CO, podjetje za

storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MR. PAPEŽ & CO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 15
Ustanovitelja: Papež Marinka, Zagradec,

Višnje 15, vstop 1. 10. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Kastelic Rudolf, Hinje, Žvirce
59, vstop 1. 10. 1996, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Papež Marinka, imenovana 1. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Kastelic Rudolf, imenovan 1. 10.
1996, kot pomočnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1996:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 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;
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 rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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 dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev, ter računalniških
naprav.

Rg-100937

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05446 z dne 3. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ANGOR, Poslovne in ekonom-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Beblerjev trg 11, 1110 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26472/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
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Matična št.: 5872413
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16.

Rg-100939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05450 z dne 3. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28678/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967511
Firma: SMART-ART, arhitektura in ob-

likovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SMART-ART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Petroviče-

va 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Banič Marko, Ljubljana,

Pod Jelšami 1, vstop 15. 10. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Učakar Gorazd, Ljubljana, Petrovičeva 32,
vstop 15. 10. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Banič Marko, imenovan 15. 10.
1996, mora pri sklepanju poslov, katerih
vrednost presega 20.000 DEM v tolarski
protivrednosti, pridobiti soglasje drugega di-
rektorja (čl. 26 družbene pogodbe); direk-
tor Učakar Gorazd, imenovan 15. 10.
1996, mora pri sklepanju poslov, katerih
vrednost presega 20.000 DEM v tolarski
protivrednosti, pridobiti soglasje drugega di-
rektorja (čl. 26 družbene pogodbe).

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-100942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05470 z dne 2. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28673/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967597
Firma: ZALOŽBA PRAVNIH PRED-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ljujić Borivoje, vložek

1,050.000 SIT, Ljujić Aleksandra, Ljujić Na-
taša in Ljujić Jelena, vložile po 150.000
SIT, vsi Ljubljana, Metoda Mikuža 18, vsto-
pili 11. 10. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Ljujić Aleksandra, imenovana
11. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Ljujić Borivoje, imenovan
11. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 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; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-100943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05471 z dne 9. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967619
Firma: RADIO VILI, d.o.o., Prodaja in

montaža avtoakustike, Ljubljana
Skrajšana firma: RADIO VILI, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Burnikova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Božič Marija, Ljubljana,

Burnikova 1, vstop 21. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Božič Marija, imenovana 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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 drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-100944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05524 z dne 3. 12. 1996 pri subjektu
vpisa BTC Trgi, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika, prokurista in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 9. 10. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5845505
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Bizaj Rudolf, Cerknica, Lovkova ul.
12, razrešen 9. 10. 1996 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki lahko sklepa pogod-
be do vrednosti 10% osnovnega kapitala
družbe, nad to vrednostjo pa le s soglasjem
skupščine (17. člen družbene pogodbe);
prokurist Divjak Anton, Ljubljana, Pot na Fu-
žine 5, imenovan 9. 10. 1996.

Rg-100945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05840 z dne 5. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TISKARNA LJUDSKE PRAVICE, p.o.,
Ljubljana, Kopitarjeva 6, sedež: Kopitar-
jeva ul. 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5049385
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Boris, razrešen 14. 10. 1996
kot v.d. direktorja; zastopnik Hribovšek Vi-
tomir Franc, Ljubljana, Aljaževa ulica 13,
imenovan 14. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot vršilec dolžnosti začasne-
ga poslovodstva.

Rg-100949

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06306 z dne 12. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25008/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 571,784.842,50 SIT
Ustanovitelja: Shell Overseas Holdings

Limited, Shell Centre, Velika Britanija, Lon-
don SE 1 7NA, vstop 15. 10. 1993, vložek
428,886.210 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; The Shell Petroleum Company Limi-
ted, Shell Centre, Velika Britanija, London
Se 1 7NA, vstop 15. 10. 1993, vložek
142,898.632,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06329 z dne 12. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28713/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5996627
Firma: KONE SOWITSCH AG, A-1231

Wien, Forchheimergasse 34 – Podruž-
nica za Slovenijo

Skrajšana firma: KONE SOWITSCH AG
– Podružnica za Slovenijo

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tominško-

va 52
Ustanovitelj: Kone Sowitsch AG, Dunaj,

Forchheimergasse 34, vstop 15. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Verbič Anton, Ljubljana, Tominško-
va 52, imenovan 15. 7. 1996, ki zastopa
kot vodja podružnice in potrebuje odobritev
predstojnika ustanovitelja za naslednje po-
sle: posle pri normalni poslovni dejavnosti
do zneska 500.000 SIT; posle, ki ne spa-
dajo k normalni poslovni dejavnosti, kot na
primer investicije, najem kreditov ali jamst-
va, in posle, katerih vrednost presega
500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51620

Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52740
Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-100988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01605 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MAJDA TOUR, trgovsko-turistično
podjetje in storitve, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Kranjska 3d, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/15760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, odgovornosti
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5585678
Firma: M.N.T. TRATNIK & CO, trgov-

sko-turistično podjetje in storitve, d.n.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: M.N.T. TRATNIK & CO,
d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelji: Tratnik Majda, Kamnik,
Kranjska 3d, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 5. 3. 1995, vložek 4.800 SIT, odgo-
vornost. odgovarja s svojim premoženjem;
Tratnik Nina, Kamnik, Kranjska 3d, izstopila
iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 5. 3. 1995,
vložek 1.600 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Tratnik Tina, Kam-
nik, Kranjska cesta 3d, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 5. 3. 1995, vložek 1.600
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100989

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02967 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa KOLEKS LJUBLJANA, podjetje za
finančne naložbe in inženiring, d.o.o.,
Šmartinska c. 30, Ljubljana, sedež:
Šmartinska c. 30, 1000 Ljubljana, pod
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vložno št. 1/13214/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča skrajšano firmo, spre-
membo deležev in osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517290
Skrajšana firma: KOLEKS LJUBLJANA,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 8,841.882 SIT
Ustanovitelj: KOLINSKA, prehrambena

industrija, d.d., Ljubljana, Šmartinska c. 30,
vstop 18. 9. 1991, vložek 8,841.882 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02970 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa KOLEKS TRADE, podjetje za proda-
jo in distribucijo trgovskega blaga, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska c. 30, sedež: Šmar-
tinska c. 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17725/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo de-
ležev in osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606250
Skrajšana firma: KOLEKS TRADE,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 10,795.781 SIT
Ustanovitelj: KOLINSKA, d.d., Ljubljana,

Šmartinska c. 30, vstop 8. 4. 1992, vložek
10,795.781 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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 tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-

govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03637 z dne 10. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa ATENA ENA, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5872286
Osnovni kapital: 9,624.271 SIT.

Rg-100995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03638 z dne 10. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa ATENA DVE, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5872251
Osnovni kapital: 9,624.271 SIT.

Rg-100996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03639 z dne 10. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa ATENA TRI, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5909074
Osnovni kapital: 9,567.670 SIT.

Rg-100997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03856 z dne 3. 12. 1996 pri subjektu
vpisa GOSTINSKO PODJETJE TROJANE,
d.d., sedež: Trojane 11, 1222 Trojane,
pod vložno št. 1/00624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5000351
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gasior Bojan, Dob pri Domžalah, Čo-
pova 8, razrešen 1. 7. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorišek Cveta,
Smrkolj Franc, in Kovač Andreja, izstopili
11. 6. 1996; Majdič Janez, Kovač Andreja
in Kašan Zdravka, vstopili 11. 6. 1996.

Rg-100998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04027 z dne 5. 12. 1996 pri subjektu
vpisa GRAN, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, storitve, marketing, gostinstvo,
turizem, zunanjo trgovino,... Ljubljana,
sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21435/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5823633
Ustanovitelj: Slekovec Roman, izstop

25. 7. 1996; ROSCO INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 2, vstop 25. 7.
1996, vložek 1,845.006,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04118 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TRGOUP, Podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Velike Lašče,
sedež: Velike Lašče 4, 1315 Velike
Lašče, pod vložno št. 1/10003/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5445434
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Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1996:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26400 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 31500 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 45100 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74120 Ra-
čunovodske, 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 in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 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.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Rg-101113
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04184 z dne 11. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa UNITHAL, d.o.o. – podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve, marke-
ting in zunanjo trgovino, Ljubljana, Bra-
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tov Škofov 7, sedež: Bratov Škofov 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09139/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5427185
Ustanovitelj: Thaler Mojca, izstop 30. 7.

1996; Thaler Venčeslav, Ljubljana, Ulica
Bratov Škofov 7, vstop 18. 10. 1990, vlo-
žek 795.757 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0202 Goz-
darske storitve; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2744 Proizvodnja bakra; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873

Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja trak-
torjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
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; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-

nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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, 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev, ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9000 Storitve javne
higiene; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-101115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04218 z dne 28. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 27, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/25108/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5827558
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Urbančič Jože, razrešen 15. 12.
1995; zastopnik Marinko Janez, Logatec,
Tičnica 3, imenovan 15. 12. 1995, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 6030 Cevo-
vodni transport; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 9002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov; 9004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-101117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04260 z dne 5. 12. 1996 pri subjektu
vpisa DU-MA-RA, Trgovina na debelo,

do.o., Radomlje, sedež: Pelechova 11,
1235 Radomlje, pod vložno št.
1/15291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5879663
Firma: DU-MA, tiskano vezje, d.o.o.
Skrajšana firma: DU-MA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:

3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent.

Rg-101118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04305 z dne 17. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa OKOVJE, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, predelavo kovin in
plastike, Ljubljana, Koprska 82, sedež:
Koprska 82, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05070/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5338344
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lampič Alojz in Lampič

Boštjan, oba Ljubljana, Skapinova 11b,
vstopila 22. 12. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:
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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
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mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-101119
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04395 z dne 11. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa B & A, zasebno podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in druge storitvene de-
javnosti Ljubljana Export Import, d.o.o.,
Rusjanov trg 5, Ljubljana, sedež: Rusja-
nov trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5426529
Firma: B & A, podjetje za finančne,

ekonomske in revizijske storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanoviteljica: Glušič Anton, izstop
20. 11. 1995; Glušič Breda Marija, Ljublja-
na, Rusjanov trg 5, vstop 27. 9. 1990, vlo-
žek 1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107442
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04175 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa ARSENAL, svetovanje,
raziskovanje in oblikovanje vizuelnih ko-
munikacij in izdelkov, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/10592/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708567
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo, 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 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; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili, 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 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 družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžer-

srtvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107445

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04187 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa LABRA, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pilonova 35,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13518/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524059
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

2040 Proizvodnja lesene embalaže, 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig, 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov, 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov;, 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 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, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
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na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107448
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04223 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa BK-TON, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, marketing, stori-
tve, gostinstvo, turizem, šport, ...., Ljub-
ljana Šentvid, sedež: Grudnova 3, Ljub-
ljana Šentvid, pod vložno št. 1/15477/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5575605
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107449
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04226 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa PEM COMPANY,
mednarodno podjetje za marketing, tr-
govino in investicije, d.o.o., sedež: Ko-
roška c. 2c, Ljubljana, pod vložno št.
1/02410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5292867
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107451
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04426 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa CITY STUDIO, prostor-
sko načrtovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Malči Beličeve 125, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23057/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in naslova
prokurista s temile podatki:

Matična št. 5752809
Sedež: Ljubljana, Žabjak 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Zlobec Maria, Ljubljana, Maroltova
16, imenovana 21. 11. 1995.

Rg-107452

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04447 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa BAUMING, Projektira-
nje, gradbeni inženiring, izvajanje grad-
benih del in zaključna dela v gradbeniš-
tvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bilečanska
5, Ljubljana, pod vložno št. 1/17896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5621534
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,

tudi dela specialnih strok, 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki, 52482 Dejavnost cvetličarn;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane, 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografka dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 9000 Storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-107454

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04850 z dne 26. 2. 1997
pri subjektu vpisa RADIO GLAS
LJUBLJANE, d.d., Ljubljana, sedež: Ko-
pitarjeva ulica 6, Ljubljana, pod vložno



Uradni list Republike Slovenije – Razglasi Št. 2 / 15. 1. 1998 / Stran 141

št. 1/01401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, članov
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 17. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5062438
Sedež: Ljubljana, Cesta 24. junija 23
Člani nadzornega sveta: Petelin Darko in

Skok Lojze, izstopila 29. 8. 1996 ter po-
novno vstopila 29. 8. 1996.

Rg-107456
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05106 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa SIKA, sistemi za leplje-
nje in tesnenje, d.o.o., sedež: Celovška
492, Ljubljana Šentvid, pod vložno št.
1/25719/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5859883
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelj: SIKA, Plastiment Ges.

m.b.H., Fabrik chemischer Baustoffe, Blu-
denz - Bings, Avstrija, Dorfstr. 23, vstop
12. 5. 1994, vložek 50,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-107457
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05110 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa TIK TRANSFORMATOR-
JI, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kamnik, sedež: Potok 1, Laze v
Tuhinju, Kamnik, pod vložno št.
1/04234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339677
Ustanovitelj: Kokotec Robert, Ljubljana

Črnuče, Pot Draga Jakopiča 2, vstop
18. 12. 1989, vložek 5,597.141 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lah Matej, izstop
4. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 5114 Posredništvo pri pro-
daji 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, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-107458

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05223 z dne 17. 3. 1997
pri subjektu vpisa NOVI POSLOVNI SISTE-
MI, podjetje za svetovanje, d.o.o., sedež:
Cesta Komandanta Staneta 7, Medvo-
de, pod vložno št. 1/27334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in družbene pogodbe z dne
4. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5910706
Firma: NPS, podjetje za svetovanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: NPS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Stegne 21

Rg-107463
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05303 z dne 11. 2. 1997
pri subjektu vpisa MICRO GIGA, Komuni-
kacije in elektronika, d.o.o., sedež: Mo-
ste 13, Komenda, pod vložno št.
1/20135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5686407
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vrtačnik Franc, razrešen 1. 10.
1996; direktor Avguštin Marij, Radovljica,
Linhartov trg 11, imenovan 1. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107465
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05322 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa M & M, trgovina, go-
stinstvo, turizem, d.o.o., Cerknica, sedež:
Videm 20a, Cerknica, pod vložno št.
1/06218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe z dne 8. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5356032
Osnovni kapital: 3,102.000 SIT
Ustanovitelja: Šega Matjaž, Cerknica, Vi-

dem 20a, vstop 15. 3. 1990, vložek
1,151.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jakopin Marjana, Cerknica, Kamna Gori-
ca 3, vstop 15. 3. 1990, vložek 1,951.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107466
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05324 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MARK-INVENTA, družba za
svetovanje, d.o.o., Zaloška 58a, Ljublja-
na, sedež: Zaloška 58a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14777/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopni-
ka in spremembo družbene pogodbe z dne
22. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5554152
Firma: MARK-INVENTA, intelektualne

storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Novakova 5
Ustanoviteljica: Ožegović Branka, Ljub-

ljana, Palmejeva 12, vstop 8. 1. 1992, vlo-
žek 302.350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Djukić Dušan, izstop 22. 5. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Djukić Dušan, razrešen 22. 9. 1996;
zastopnik Ožegović Željko, Ljubljana, Pal-
mejeva 12, razrešen 22. 9. 1996 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Ožegović Branka, imenovana 22. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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 proda-
jaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7411
Pravno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 30. 1. 1997:
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92623 Druge športne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.11 samo priprava
dokumentov s področja patentov, blagov-
nih in storitvenih znamk, modelov in avtor-
skih pravic.

Rg-107468

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05327 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa MEDIVA, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, inženiring, trgovino,
laboratorijske in tehnološke opreme,
Ljubljana, Rašiška 3, sedež: Rašiška 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15814/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 2. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5572932
Ustanovitelja: Rebec Jana, Ljubljana, Ra-

šiška 3, vstop 15. 2. 1992, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kogoj Igor, Medvode, Škofjeloška 15,
vstop 15. 2. 1992, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rebec Vinko,
izstop 2. 12. 1996; Rebec Tomaž, izstop
2. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rebec Vinko, razrešen 2. 12.
1996; direktor Kogoj Igor, imenovan 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 2912 Proizvodnja
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črpalk in kompresorjev; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij, 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-107469
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05355 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa TETRAGRAMMATON,
d.o.o., trgovina, gostinstvo, turizem,
Ljubljana-Polje, sedež: Cesta VI/10,
Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/27300/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in naslova usta-
noviteljic s temile podatki:

Matična št.: 5931452
Sedež: Ljubljana, Rožna dolina, Ce-

sta II/36
Ustanoviteljici: Zozulja Julija in Kokareva

Jelena, obe Ljubljana, Rožna dolina, Cesta
II/36, vstopili 24. 12. 1995, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zozulja Julija, imenovana 24. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Kokareva Jelena, imenovana 24. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107471
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05497 z dne 27. 12. 1996,
pri subjektu vpisa CONTIX, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska 51,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23110/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5780063
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

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; 5113 Posredništvo
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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom.

Rg-107472
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05499 z dne 27. 12. 1996 pri

subjektu vpisa MALING, d.o.o., uvoz-izvoz,
notranja trgovina na debelo in drobno,
zastopstva inozemskih firm, Ulica Bratov
Tuma 7, Ljubljana, sedež: Ulica Bratov
Tuma 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/19008/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5866855
Firma: MALING, d.o.o., uvoz-izvoz, no-

tranja trgovina na debelo in drobno, za-
stopstva inozemskih firm

Skrajšana firma: MALING, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-107473
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05721 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa WEBO, dekontaminaci-
ja, oprema in proizvodi, d.o.o., Ljublja-
na, Šlandrova 4, sedež: Šlandrova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16206/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5604761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Štebe Gorazd, razrešen 8. 11. 1996.

Rg-107474
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05671 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa STROJEGRADNJA, To-
varna gradbenih in transportnih strojev
in naprav, d.d., sedež: Vodenska c. 49,
Trbovlje, pod vložno št. 1/12197/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.:5490707
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Gale Maksimiljan, razrešen
13. 7. 1996; zastopnik Goljuf Leopold,
Trbovlje, Trg svobode 32, imenovan 13. 7.
1996, zastopa družbo kot v.d. direktorja in
s soglasjem nadzornega sveta sklepa na-
slednje posle: nabava, prodaja ali obreme-
nitev nepremičnin; odpiranje podružnic in
obratov ali njihovo zapiranje; najemanje po-
sojil ali dajanje poroštev, ki presežejo 20%
revalorizirane vrednosti osnovnega kapitala
družbe.

Rg-107477
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05730 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/28980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985633

Firma: SLATEKS 97, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SLATEKS 97, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Streliška 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perduv Milan, Ljubljana,

Bratov Učakar 126, vstop 8. 10. 1996, vlo-
žek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovačevič Vesna, Banja Luka, BiH, A.
Šenoe 7, vstop 8. 10. 1996, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kovačevič Vesna, imenovana
8. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Perduv Milan, imenovan 8. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 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, 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
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vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, rudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko,
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno 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; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9133 De-
javnost drugih organizacij, d.n.

Rg-107623

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18397 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa DIVER, svetovanje in
inženiring, d.o.o., sedež: Miklošičeva 2b,
Domžale, pod vložno št. 1/21167/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5727049
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Stražar Boris, Domžale, Mi-

klošičeva 2b, vstop 17. 11. 1992, vložek
1,632.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 602 Drug kopen-
ski promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107624

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06519 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa ORVAS, trženje v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje 89, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15682/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in družbene pogodbe z dne
13. 11. 1996 ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5572851
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Roglić Branko, razrešen 13. 11.
1996; direktorica Stojnšek Metka, Brezovi-
ca pri Ljubljani, Cesta Dolomitskega odreda
42, imenovana 13. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Roglić Josip,
Žrnovnica, Put za Žrnovnicu bb, imenovan
13. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa, 2215 Drugo založništvo; 5111 Po-
sredništvo 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, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov, 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-107625

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06924 z dne 16. 5. 1997
pri subjektu vpisa CAPINVEST, d.d., Poob-
laščena investicijska družba Ljubljana,
sedež: Pražakova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26077/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5893895
Skrajšana firma: CAPINVEST, d.d., PID

Ljubljana
Osnovni kapital: 576.315.090 SIT
Sprememba osnovnega kapitala po 35.

členu vpisana s Srg 6924/96 z dne 16. 5.
1997 iz odobrenega kapitala za plačilo pro-
vizije družbi za upravljanje za prvo leto od
zneska 28,530.000 SIT, kar je za
5,706.000 SIT.

Rg-107626
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00085 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTROTEHNA SET,
d.d., Splošna elektro trgovina, sedež:
Pod trančo 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/01722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5198704
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kamnar Janez, razrešen 31. 12.
1996; zastopnik Vodičar Janko, Ljubljana,
Celovška 143, imenovan 23. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Člani nadzornega sveta: Žavbi Rudolf,
Krajnc Herman, Premk Frančiška, Kocijan-
čič Ana, Godnič Milan in Radi Marko, vsi
izstopili 19. 12. 1996; Anžur Marjan, Kle-
menc Sonja, Mihatovič Vera, Žavbi Rudolf,
Miklič Gregor in Gorjan Marica, vstopili
19. 12. 1996.
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Rg-107629
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/00509 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ELECTA, Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Mestni trg 8, sedež: Mestni trg
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/06653/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 24. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5358418
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti,d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00575 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa OBSESSION, d.o.o., sto-
ritveno podjetje, Ljubljana, sedež: Avse-
čeva 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/14693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5544386
Sedež: Ljubljana, Poljanska 6

Ustanovitelja: Pehani Gregor, izstop
23. 1. 1997; Kozamernik Emil, Ljubljana,
Avsečeva 24, vstop 21. 1. 1992, vložek
750.001 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Košenina Bojan, Medvode, Klanska 3, vs-
top 21. 1. 1992, vložek 750.001 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 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);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
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najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-107634
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00624 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa HIPOX, Podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Janežičeva c. 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20662/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 7. 5.
1997 s temile podatki:

Matična št.:5689023
Firma: HIPOX, gradbeništvo, hidroizo-

lacije, industrijski tlaki, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-107642
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01237 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa GENIS, izgradnja, pre-
novitev, uvedba organizacijskih in infor-
macijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Tržaška 40, Ljubljana, pod vložno št.
1/25375/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 11. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5842158
Ustanovitelji: Štefančič Stane, Brezje,

Črnivec 16b, vstop 28. 3. 1994, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jensterle Rado, Bled, Kolodvorska 7a, vs-
top 28. 3. 1994, vložek 382.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; MIKROPIS, raču-
nalniška in procesna oprema, d.o.o., Ža-
lec, Šlandrov trg 3, vstop 28. 3. 1994, vlo-
žek 382.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov, 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov, 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-107643

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01932 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa SMOLA, podjetje za ko-
vinsko-gradbene storitve, d.o.o., Kočev-
je, Ljubljanska 67, sedež: Ljubljanska
67, Kočevje, pod vložno št. 1/11892/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5566037
Firma: SMOLA, družba za kovin-

sko-gradbene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SMOLA, d.o.o.
Sedež: Kočevje, Reška cesta 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smola Marenka, vstop

14. 2. 1991 in Smola Dušan, vstop 28. 3.
1997, oba Kočevje, Remihova ulica 16,
Dolga vas, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Smola Dušan, razrešen 28. 3. 1997
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in

transportnih naprav; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami, 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom, 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
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pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-107644
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01965 z dne 16. 5. 1997
pri subjektu vpisa PARALELE, založništvo,
marketing, inženiring, d.o.o., sedež:
Samova 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/01555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5132126
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, izstop 16. 1.
1997; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, izstop 16. 1. 1997;
Kapitalski sklad invalidskega in pokojninske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
izstop 16. 1. 1997; Lovše Janez, Ljubljana,
Ziherlova ulica 8, vstop 8. 8. 1995, vložek
13,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovše Janez, razrešen 25. 3.1997
kot začasni direktor in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107645

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01181 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa BOMACOMMERCE,
Podjetje za trgovino, transport in stori-
tve, d.o.o., Višnja Gora, sedež: Mestni
trg 10, Višnja Gora, pod vložno št.
1/18264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5639590
Firma: BOTOPROM, trgovina, trans-

port in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BOTOPROM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Tomaž in Pirnat Bo-

jan, oba Višnja Gora, Mestni trg 10, vstopila
24. 3. 1992, vložila po 770.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 6024 Cestni tovorni promet;

7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov.

Rg-107650
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01930 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/29158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192264
Firma: ZALOŽBA KID, založništvo, tr-

govina in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA KID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Klemenova 90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krumpak Jadranka, Krum-

pak Ivan in Krumpak Sašo, vsi Ljubljana,
Klemenova ulica 90, vstopili 20. 3. 1997,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krumpak Sašo, imenovan 20. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Krurmpak Ivan, imenovan 20. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili

in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 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; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107652
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01964 z dne 25. 4. 1997
pod št. vložka 1/29179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192353
Firma: ALFA FINANCE, Podjetniško in

poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ALFA FINANCE, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šteblaj Slavko, Ljubljana,

Ižanska c. 77c, vstop 26. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šteblaj Slavko, imenovan 26. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornim kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, 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 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo, 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško 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 izdel-
kov, 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanja z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-107654

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01957 z dne 30. 4. 1997
pod št. vložka 1/29198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192337
Firma: ZOBOZDRAVSTVENA ORDI-

NACIJA ZUPANČIČ, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZOBOZDRAVSTVENA

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Staničeva 4
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Majda, vložek

1,144.500 SIT in Zupančič Rok, vložek
381.500 SIT, oba Ljubljana, Staničeva 4,
vstopila 17. 3. 1997, odgovornost: ne od-
govarjata,

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupančič Majda, imenovana 17. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
8513 Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-107655

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02001 z dne 30. 4. 1997
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pri subjektu vpisa M-RAM, gradbeni inže-
niring in operativa, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12445/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in družbene pogodbe z dne 20. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št. . 5489202
Ustanovitelj: Prosen Dušan, Ljubljana,

Suhadolčanova 64, vstop 20. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zakrajšek Brane, izstop 30. 12.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakrajšek Brane, razrešen 20. 3.
1997.

Rg-107670

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01108 z dne 18. 4. 1997
pod št. vložka 1/29162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125001
Firma: MCM-INŽENIRING, projektira-

nje, svetovanje in nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: MCM-INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: Šmartno pod Šmarno goro,

Spodnje Gameljne 121
Osnovni kapital: 1,587.200 SIT
Ustanovitelj: Črepinšek Milan, Ljublja-

na-Šmartno, Spodnje Gameljne 121, vstop
30. 1. 1997, vložek 1,587.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črepinšek Milan, imenovan 30. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci 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 mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva ,gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, 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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 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 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 60240 Cestni
tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kuriske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-107671
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01206 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa HILMI, trgovina in grad-
beni inženiring, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Karlovška 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/20493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 19. 2. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5694825
Firma: INTERMODE AP, trgovina in

gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTERMODE AP,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Karlovška cesta 9/I
Ustanovitelji: Veladžič Seida, Ljubljana,

Karlovška 9, vstop 19. 3. 1996, vložek
942.958 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vulović Mića, Domžale, Ljubljanska cesta
84a, vstop 19. 2. 1997, vložek 315.986
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čolić To-
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mo, Crikvenica, Hrvaška, Basaričekova 57,
vstop 19. 2. 1997, vložek 315.986 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vulović Mića, imenovan 19. 2.
1997, kot namestnik direktorice ni poob-
laščen za sklepanje pogodb, s katerimi za-
vezuje družbo nad zneskom 1,800.000 SIT
in za pogodbe, s katerimi se pridobivajo ali
odprodajo nepremičnine v imenu družbe;
zastopnik Čolić Tomo, imenovan 19. 2.
1997, namestnik direktorice ni pooblaščen
za sklepanje pogodb, s katerimi zavezuje
družbo nad zneskom 1,800.000 SIT in za
pogodbe, s katerimi se pridobivajo ali od-
prodajo nepremičnine v imenu družbe.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-107672

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01207 z dne 25. 4. 1997
pod št. vložka 1/29176/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125192
Firma: ARCHENIS, finance in investici-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARCHENIS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Marija, Vrhnika,

Stara Vrhnika 114, vstop 24. 2. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Miha, Vrhnika, Stara Vrhnika
114, imenovan 24. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-107676
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01888 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/29196/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192221
Firma: DRAFIS, družba za računo-

vodske in finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAFIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofljica, Kamnikarjeva ul. 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Pečnik Breda, Grosuplje,

Vodnikova c. 4, vstop 25. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Voje Marinka, Škofljica, Kamnikarjeva ulica
30, Lavrica, vstop 25. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pečnik Breda, imenovana 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Voje Marinka, imenovana 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
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74831 Prevajanje, 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-107677

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01890 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa OMF, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brnčičeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/09205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nika, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 20. 3. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5427690
Ustanovitelj: Mehle Marija, izstopila

20. 3. 1997; Mehle Ferdinand ml., Vrhni-
ka, Gradišče 19, vstopil 20. 3. 1997, vlo-
žek 390.630 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mehle Ferdinand ml., imenovan
20. 3. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
5530 Gostinske storitve prehrane; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-107678
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01897 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa SEA, Podjetje za servis
elektronske avtomatike, proizvodnjo in
trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gubče-
va 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/05735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in akta o usta-
novitvi z dne 17. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5340110
Sedež: Ljubljana, Stoženska ulica 8.

Rg-107679
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01900 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa POTRBIN AS IN OSTA-
LI, Storitve in trgovina, d.n.o., sedež: Ve-
likovška ulica 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/25775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in družbene pogodbe z dne 21. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5866294
Ustanovitelj: Uršič Peter, izstop 31. 12.

1996; Vezenšek Igor, Domžale, Krožna pot
62, Prelog, vstop 31. 12. 1996, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Uršič Peter, razrešen 31. 12. 1996;
zastopnik Vezenšek Igor, imenovan 31. 12.
1996, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-107683
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02082 z dne 28. 4. 1997
pod št. vložka 1/29183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192485
Firma: ZALAZNIK, avtoelektrika,

avtoakustika, avtoalarmi, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot čez gmajno 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalaznik Matjaž Matej, Ljub-

ljana, Pot čez gmajno 91, vstop 28. 3.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalaznik Matjaž Matej, imenovan
28. 3. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107686
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02101 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/29190/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193619
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Firma: ELEK SVETOVANJE, podjetje
za svetovanje, proizvodnjo, projektiranje
in storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ELEK SVETOVANJE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marice Kovačeve 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zapušek Jožef, Ljubljana,

Marice Kovačeve 8, vstop 10. 3. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kokalj Danijel, Ljubljana, Topniška uli-
ca 70, vstop 10. 3. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Trebše Savo, Ljubljana, Tržaška 12,
imenovan 10. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Zapušek Jožef,
imenovan 10. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev; družbenik Kokalj Danijel,
imenovan 10. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997.
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 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 brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (lesaing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-107687

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02127 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa IMEXA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Dolsko 21, Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/26261/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe z dne 4. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5898617
Sedež: Ljubljana, Zaloška 163
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:

5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-107688
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02157 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa MEDIKOS, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo ter storitveno razi-
skovalno dejavnost, Ljubljana, sedež:
Cesta na Laze 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 29. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5326443
Firma: MEDIKOS, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo ter storitveno, raziskovalno
dejavnost, Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02173 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/29173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193007
Firma: VALENS, d.o.o., Trgovina in za-

stopanje, Domžale
Skrajšana firma: VALENS, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Trdinova 32
Osnovni kapital: 2,264.000 SIT
Ustanovitelja: Hostnik Vesna, Domžale,

Trdinova cesta 32, vstop 10. 4. 1997, vlo-
žek 1,109.360 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stojc Franc, Domžale, Šubljeva ulica
8, Sp. Jarše, vstop 10. 4. 1997, vložek
1,154.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hostnik Vesna, imenovana 10. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Stojc Franc, imenovan 10. 4. 1997,

kot namestnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107710
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01462 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa LAB COMMERCE, p.o.,
podjetje za posredovanje, trgovino na
debelo in drobno, uvoz, izvoz ter zasto-
panje, sedež: Tržaška c. 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06823/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5385385
Firma: LAB COMMERCE, trgovina, po-

sredovanje in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: LAB COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Koprska 94
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelj: Sekavčnik Peter, Ljubljana,

Miklošičeva 34, izstopil iz p.o. in vstopil v
d.o.o. 22. 5. 1997, vložek 2,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovin na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
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lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-107712

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02113 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/29168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193643
Firma: PAVLE K, podjetje za trgovino,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PAVLE K, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, V dolini 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuzmanović Pavle, Ljub-

ljana, V dolini 41, vstop 25. 3. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuzmanović Pavle, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-107717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02136 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/29195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193686
Firma: LESNA DESIGN, svetovanje,

prodaja, montaža, d.o.o.
Skrajšana firma: LESNA DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ljubljanske briga-

de 9
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Ovčina Jasmin, Ljubljana,

Celovška cesta 80, vstop 14. 3. 1997, vlo-
žek 762.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sirk Vergilij, Nova Gorica, Cankarjeva
ulica 58, vstop 14. 3. 1997, vložek
762.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ovčina Jasmin, imenovan 14. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Sirk Vergilij, imenovan 14. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45310 Električne inštalacije; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni

tovorni promet; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-107718
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02150 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa PLASTERTRADE, d.o.o.,
Trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Kolodvorska 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/19368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, direktorja in
imenovanje prokurista ter spremembo akta
o ustanovitvi z dne 14. 3. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5640822
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Fulvio Losurdo, Trst, Italija, Via Fran-
ca 16, razrešen 15. 5. 1997 in dne 14. 3.
1997 imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Firbas Ma-
rijanca, razrešena 14. 3. 1997; prokuristka
Živic-Stancic Mirjam, Škofije, Spodnje Ško-
fije 252, imenovana 14. 3. 1997.

Rg-107720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02175 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa HERMES, družba za pro-
met z nepremičninami, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Beethovnova 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00533/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5000955
Firma: ADERA, družba za promet z ne-

premičninami, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: ADERA, Ljubljana, d.o.o.

Rg-107721
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02372 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa PRO LOCO, d.o.o., druž-
ba za prostorski inženiring, Ljubljana,
sedež: Trubarjeva 47, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26535/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 230/97
zaradi sedeža s temile podatki:

Matična št.:5898838
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 57

Rg-107900
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02818 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa EMONA ELEKTRONSKI
CENTER, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130, sedež: Šmartinska 130, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja in spremembo de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5059054
Skrajšana firma: EMONA ELEKTRON-

SKI CENTER
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 31. 5. 1995,
vložek 8,830.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Burič Anton, Ljubljana, Pokopališka
ul. 2, vstop 31. 5. 1995, vložek 5,175.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bolta Mari-
ja, Domžale, Kamniška cesta 14, vstop
31. 5. 1995, vložek 1,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Žontar Jasna Marija,
Ljubljana, Aleševčeva 48, vstop 31. 5. 1995,
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vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jamnik Jurij, Ljubljana, Gregorčiče-
va ulica 15, vstop 31. 5. 1995, vložek
1,310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Skandali Igor, Ljubljana, Clevelandska 15a,
vstop 31. 5. 1995, vložek 1,370.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borlovan Darin-
ka, Ljubljana-Polje, Pot v zeleni gaj 28b, vs-
top 31. 5. 1995, vložek 1,010.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nikolovski Cvetka,
Ljubljana, Prušnikova ulica 6, vstop 31. 5.
1995, vložek 580.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nanut Tatjana, Ljubljana, Ribniška
ulica 23, vstop 31. 5. 1995, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kerševan
Marko, Ljubljana, Čopova ul. 9, vstop 31. 5.
1995, vložek 1,160.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kranjc Anton, Ljubljana, Top-
niška ulica 21, vstop 31. 5. 1995, vložek
1,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Koželj Vito, Ivančna Gorica, Mevce 8,
vstop 31. 5. 1995, vložek 620.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kocjančič Ru-
dolf, Ljubljana, Litostrojska ulica 32, vstop
31. 5. 1995, vložek 560.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Černe Darislav, Ljub-
ljana, Marinkov trg 2, vstop 31. 5. 1995,
vložek 1,080.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Klešnik Irena, Ljubljana Polje, Pot
na Hreše 10, vstop 31. 5. 1995, vložek
720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Bjelopoljak Mirsad, Ljubljana, Kogojeva uli-
ca 10, vstop 31. 5. 1995, vložek 350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štrekelj
Bernard, Ljubljana, Kriva pot 35, vstop
31. 5. 1995, vložek 630.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Stergaršek Marjan,
Škofljica, Pijava Gorica 209, vstop 31. 5.
1995, vložek 5,555.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-107901
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06163 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa CITEX, Podjetje za zu-
nanjetrgovinske storitve, zastopanje in
svetovanje, inženiring, kupoprodajne
storitve, izobraževalno pedagoške stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Majorja La-
vriča 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/20865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5695163
Ustanovitelji: Črne Cirila, Ljubljana, Bo-

letova 23, vstop 15. 12. 1992, vložek
1,242.665 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Črne Slavko, Ljubljana, Boletova 23, vs-
top 15. 12. 1992, vložek 396.962 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; CITEX, d.o.o.,
Ljubljana, Majorja Lavriča 12, vstop 28. 11.
1996, vložek 86.296 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-107916
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01335 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa GIS SERVIS, globalne
informacijske rešitve, d.o.o., sedež: Du-
najska 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/28194/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 7. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5952590

Rg-107920
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01563 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa DEJ 3, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, Gradnikove briga-
de 11, sedež: Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26322/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme in družbene pogodbe z
dne 21. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5895448
Firma: DEJ 3, revizijska družba, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 58

Rg-107935
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/0164 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa DEJ 2, ekonomsko sve-
tovanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Lo-
žu, sedež: Cesta Notranjskega odreda
2, Stari trg pri Ložu, pod vložno št.
1/22051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5746469
Firma: DEJ 2, ekonomsko svetovanje

in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: DEJ 2, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 58

Rg-107936
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01562 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa DEJ 4, podjetje za tr-
govino, d.o.o., sedež: Ulica Gradnikove
brigade 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/28382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5971721
Sedež: Ljubljana, Dunajska 58

Rg-107937
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01330 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa NEW CENTURY, d.o.o.,
Podjetje za mednarodno trgovino in
proizvodnjo, Ljubljana, sedež: Ledina B
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/28776/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5985412
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5

Rg-108212
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02243 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA TELA, d.d., Pro-
izvodnja elementov za avtomatizacijo,
Ljubljana, Savska cesta 3, sedež: Sav-
ska cesta 3, Ljubljana, pod vložno št.
1/18858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 25. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5639573

Rg-100142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03166 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LOPIKRA, podjetje za trženje in sto-
ritve,d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log

55, sedež: Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17283/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5662222
Ustanovitelj: Mole Zoran, Ljubljana, Ce-

sta v Zeleni log 18, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mole Franc, izstop 19. 5. 1995.

Rg-100143
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03200 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ANTIKOM, trgovanje in proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5816807
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2122 Proizvod-
nja gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo
založništvo; 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; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
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Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 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; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-100149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03315 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa BURJA, podjetje za organizacijo
proizvodnje in storitev, zastopanje, ko-
mercialno posredovanje, trgovino na de-
belo ter izvoz in uvoz, d.o.o., sedež: Iva-
na Pengova 13, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/04734/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5370221
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-100151
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03342 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AKRONA, izvoz-uvoz, d.o.o., Sred-
njevaška 13, Ljubljana, sedež: Srednje-
vaška 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15277/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in predložitev nove
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5589622
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kovač Bojan, Ljubljana, Srednjevaška
79, imenovan 25. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Slanc Marjan, Ljub-
ljana, Srednjevaška 13, razrešen 25. 5.
1995 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in

naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100152

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03344 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa JABER, trgovina, inženiring, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska
cesta 112, 1210 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5808685
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-100156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03490 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ROGI, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, družbe-
ne pogodbe in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5540798
Firma: ROGI, d.o.o. Trgovina in stori-

tve, Vojkova 20, Ljubljana
Sedež: Vojkova 20, 1000 Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996:

174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z 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; 6521 Finančni zakup (leasing); 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-100157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03530 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TURN, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Koblarjeva 34, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14908/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554667
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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
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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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina 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 zu-
naj prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge

razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-100160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03542 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AA & SARA, trgovski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 186, sedež:
Šmartinska 186, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07982/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5392462
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelja: Učakar Aleksander, Ljub-

ljana, Brilejeva 16, vstop 9. 7. 1990, vlo-
žek 1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Učakar Andrej, Ljubljana, Šmartinska
188, vstop 9. 7. 1990, vložek 1,001.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03782 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DOMERX, zastopanje in svetova-
nje, d.o.o., Povšetova 104c, Ljubljana,
sedež: Povšetova 104c, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5663563

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
0123 Reja prašičev; 155 Predelava mleka
in proizvodnja mlečnih izdelkov; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 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 apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-100166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04327 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ORBICO, trgovina, uvoz, zastopa-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje 89,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03822/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, članov
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nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5315166
Ustanovitelja: SBJ ORBICO AG, Swit-

zerland, Schiltstrasse 29, Glarus, vstop
1. 12. 1989, vložek 1,333.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Muller Žani, izstop
9. 6. 1994; Ceglar Branko, Ljubljana, Ma-
rentičeva 4, vstop 1. 12. 1989, vložek
15.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Roglič Branko,
izstopil 28. 2. 1995 ter Majnik Leon, vstopil
28. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-100168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04353 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GEO – HIDRO, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Preserje, d.o.o.,
sedež: Preserje 48c, 1352 Preserje, pod
vložno št. 1/06920/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5407346
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:

112 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in
zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-100170

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04385 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VICOMA, proizvodnja, servisne sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Šmartin-
ska 106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/12635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5498104
Firma: VICOMA, proizvodnja, servisne

storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 4

Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4.

Rg-100174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05920 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PROFIN, družba za gospodarjenje,
d.d., Vrhnika, Tržaška 28, sedež: Tržaška
28, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/13592/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
pooblastil zastopnika, spremembo statuta z
dne 23. 11. 1995 in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5533082
Osnovni kapital: 163,900.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strgar Roman, Vrhnika, Krožna pot
8b, razrešen 23. 11. 1995 ter ponovno
imenovan za direktorja, ki potrebuje soglas-
je nadzornega sveta za: investicijske nalož-
be in kapitalska vlaganja nad 25.000 DEM
tolarske protivrednosti; kratkoročne nalož-
be in krediti nad 500.000 DEM tolarske
protivrednosti.

Člani nadzornega sveta: Plestenjak Du-
šan, Krašovec Andrej, Mikuž Marko, Pun-
gerčič Olomir, Dobrovoljc Nikolaj, Drobnič
Janko in Kovač Friderik, vsi vstopili 30. 1.
1992.

Rg-100176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00640 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – Pod-
jetje za financiranje predelave, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gerbičeva 98, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5434521
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gubenšek Jože, razrešen 31. 12.
1995; direktor Velušček Igor, Ljubljana, Av-
gustinčičeva 35, imenovan 1. 1. 1996, ne
sme brez soglasja skupščine družbe skle-
pati poslov, ki pomenijo spremembo pre-
moženja družbe.

Rg-100180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00988 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TRIGLAV, družba za upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 17, sedež:
Miklošičeva 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25451/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5853915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kuharič Borut, razrešen 17. 11.
1995 kot v.d. direktorja; zastopnik Kastelic
Janko, Ljubljana, Zelena pot 20, imenovan
17. 11. 1995, kot predsednik uprave za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03024 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, se-
dež: Notranjska 2, 1370 Logatec pod
vložno št. 1/12747/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5158877
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996: 851

Zdravstvo; 8512 Izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-100183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03030 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LESNINA MTF, podjetje za marke-
ting, trgovino, finance in druge storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5652774
Osnovni kapital: 18,000.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažin Franc, Ljubljana,

Ulica Gubčeve brigade 114, vstop 30. 3.
1992, vložek 18,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996:
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-100185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03049 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MLADINSKA KNJIGA, Sestavljeno
podjetje, d.o.o., sedež: Šubičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02642/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048966
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Predan Franc, Ljubljana, Ziherlova 4,
razrešen 4. 6. 1996; direktor Matos Milan,
Ljubljana-Dobrunje, Pot na most 1, imeno-
van 4. 6. 1996, potrebuje soglasje skupšči-
ne za: sklepanje pogodb o nakupu in pro-
daji nepremičnin; sklepanje pogodb o dol-
goročnih vlaganjih sredstev; sklepanje po-
godb dolgoročnih kreditov.

Rg-100186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03065 z dne 23. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa HELIOS FORUM COLURUM,
družba za trženje in marketing, d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska 110a, sedež:
Ljubljanska 110a, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/07265/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5378869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: HELIOS, Sestavljeno pod-

jetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,
Domžale, Količevo 2, vstop 18. 4. 1990,
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vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; CCC Chemical Coatings Holding
AG, Zug, Švica, Boorerstrasse 101, vstop
22. 9. 1993, vložek 840.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03093 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA,
Družba za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana, sedež:
Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala iz lastnih sredstev in s
stvarnim vložkom, spremembo članov nad-
zornega sveta, sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala s stvarnim vložkom in o odob-
renem kapitalu s temile podatki:

Matična št.: 5665493000
Osnovni kapital: 7.647,230.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Škoberne Jo-

sip, izstopil 19. 6. 1996; Stantič Cveto,
vstopil 19. 6. 1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 19. 6.
1996, s katerim se: osnovni kapital poveča
iz lastnih sredstev za 2.021,730.000 SIT na
4.909,910.000 SIT; osnovni kapital s stvar-
nim vložkom poveča za 2.737,320.000 SIT
na 7.647,230.000 SIT; pooblašča upravo,
da poveča osnovni kapital za največ
1.444,090.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke.

Rg-100188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03097 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu vpi-
sa Medvešek Pušnik, Borzno posredniška
hiša, d.d., Ljubljana, Gradnikove brigade
11, sedež: Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20856/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5698235
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Medvešek Miro, razrešen 5. 6.
1996; član uprave Pušnik Bogdan, Ljublja-
na, Glinškova ploščad 12, razrešen 5. 6.
1996 in imenovan za zastopnika ki kot pred-
sednik uprave zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03098 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TRIVAL, Kemična posredovalna in-
dustrija, d.o.o., Kamnik, sedež: Bakovnik
3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/02161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in deleža
s temile podatki:

Matična št.: 5043549
Ustanovitelj: Blagšič, Janko, izstopil 18.

6. 1996; Capuder Rudolf, Kamnik, Dr-
novškova 11, vstop 22. 12. 1993, vložek
42,317.095,92 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03114 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE – ALU, proizvodnja
in popravilo tovornih nadgradenj, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 1, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/20685/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5704049
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop

15. 4. 1996; MAKSIMA 1, d.d., pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, Šubičeva
2, vstop 15. 4. 1996, vložek 10,670.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03117 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TOBAČNA GROSIST, d.o.o., Tobač-
na ulica 5, Ljubljana, sedež: Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5462959
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cimerman Ivan, razrešen 22. 5.
1996, direktor Tršan Peter, Kranj, Zevniko-
va 13, imenovan 22. 5. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-100195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03121 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PETRA MARKETING, Podjetje za zu-
nanjo trgovino, turizem in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Vrhovčeva 2, sedež: Vr-
hovčeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03651/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5324947
Firma: PETRA MARKETING, Podjetje

za zunanjo trgovino, turizem in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, Koprska 92

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 92.

Rg-100196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03123 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Banka Creditanstalt, d.d., sedež:
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03931/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta z dne 30. 5.
1996 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5314763
Člani nadzornega sveta: Coreth Chri-

stian, Hollerer Siegfried, Klapper Ortwin, in
Pirkmajer Edo, vsi izstopili 30. 5. 1996;
Fenyves Alarich, dr., Lafite Wolfgang dr.,
Prehofer Regina dr., Sevelda Karl, dr., in
Steinbichler Alois, mag., vsi vstopili 30. 5.
1996.

Rg-100198
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03138 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJA-
NA, storitve v cestnem prometu, d.d.,
Ljubljana, Trg OF 4, sedež: Trg OF 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5107776
Člani nadzornega sveta: Žika Brankov,

vstopil 12. 6. 1996 ter Žmavc Suzana, iz-
stopila 12. 6. 1996.

Rg-100200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03150 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TOSAMA, Tovarna sanitetnega ma-
teriala, d.d., sedež: Šaranovičeva 35, Vir,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/00750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 20. 6. 1996 in spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5033195.

Rg-100201
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19415 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PRI-MA, Podjetje za marketing, za-
ložništvo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Igriška 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02463/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5297117
Osnovni kapital: 1,523.601 SIT
Ustanovitelja: Bergant Gregor, Ljubljana,

Prijateljeva ulica 21, vstop 21. 8. 1989, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bergant Marjeta, Ljubljana, Prijateljeva ulica
21, vstop 21. 10. 1989, vložek 1,513.601
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03151 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LJUDSKA BANKA, d.d., sedež: Mi-
klošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, članov nad-
zornega sveta, spremembo statuta z dne
21. 6. 1996 in predložitev zapisnika
skupščine z dne 21. 6. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5496527
Firma: VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-

KA, d.d.
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Člani nadzornega sveta: Anderlič Jože,
izstopil 21. 6. 1996; Potočnik Vekoslav,
vstopil 21. 6. 1996.

Rg-100204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03165 z dne 19. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/03867/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5317797002
Firma: KORIDA, d.o.o., podjetje za tr-

ženje in proizvodnjo, Cerknica, Podruž-
nica LABORATORIJ PLANTA, Izola, Ce-
tore 14

Skrajšana firma: KORIDA, d.o.o., Cerk-
nica, Podružnica LABORATORIJ PLAN-
TA, Izola, Cetore 14

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Cetore 14
Ustanovitelj: KORIDA, d.o.o., Podjetje

za trženje in proizvodnjo, Cerknica, Ulica
4. maja št. 18, vstop 8. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kovač Ana, Izola Cetore 14, ime-
novana 8. 5. 1996, zastopa družbo neo-
mejeno v okviru dejavnosti podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov.

Rg-100208

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03174 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SIG – ZOP, Računalništvo in grafi-
ka, d.o.o., Grosuplje, sedež: Hočevje 46,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/13500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5524458
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelj: Plut Danijel, izstop 10. 5.

1994; Pučko Vladimir, Medvode, Kržišniko-
va 3, vstop 17. 10. 1991, vložek 1,553.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plut Danijel, razrešen 10. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 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 po-

pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 8022 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-100211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03212 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28161/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5952522
Firma: STR, INC., NEW JERSEY,

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Ustanovitelj: STR, INC., New Jersey

7024, One Parer Plaza, Fort lee, vstop
29. 5. 1996, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markežič Viktor, Koper, Kozlovičeva
1, imenovan 29. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-100212

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03215 z dne 19. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952476
Firma: JOLIP, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JOLIP, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pristovšek Jolanda, Ljub-

ljana-Polje, Cesta XXXVIII/8, vstop 7. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pristovšek Jolanda, imenovana
7. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132

Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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, 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 Po-
sredništvo 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; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6603 Druga za-
varovanja, razen življenjskega; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil 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; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-100214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03237 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LUMA, Podjetje za eksport-import,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na sejmišče
32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5504210
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska c.

244.

Rg-100216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03242 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952506
Firma: ZALOŽBA TUMA, založništvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA TUMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska ul. 3
Osnovni kapital: 1,735.000 SIT
Ustanovitelja: Tuma Tanja, Ljubljana, Pre-

glov trg 4, vstop 18. 6. 1996, vložek
885.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Tuma Tadej, Ljubljana, Preglov trg 4, vstop
18. 6. 1996, vložek 850.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tuma Tadej, imenovan 18. 6. 1996,
kot poslovni pooblaščenec zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Tuma Tanja, ime-
novana 18. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 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.;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Rg-100217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03267 z dne 11. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO TRIGLAV, trgovina z
avtomobili in deli, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 122, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21506/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5825482
Osnovni kapital: 45,300.000 SIT
Ustanovitelji: AUTOCOMMERCE, d.d.,

Ljubljana, Ljubljana, Allendejeva 5, vstop
16. 12. 1995, vložek 38,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; SLOWTRUST,
mednarodna trgovinska družba, d.o.o.,
Ljubljana, Resljeva 1, vstop 16. 4. 1996,
vložek 6,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03280 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Rankel & Co, trženje, k.d., sedež:
Ulica bratov Potočnikov 19, 1357 No-
tranje Gorice, pod vložno št. 1/27576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5935547
Firma: RANKEL & COMPANY, trženje,

k.d.

Rg-100219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03281 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ELA – BIO, Podjetje za proizvodnjo
in prodajo bio hrane in bio kozmetike,
d.o.o., Ljubljana sedež: Artačeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti in imenovanje prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5525870
Firma: ATLANTIS INŽENIRING, druž-

ba za trgovino, zastopanje, inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: ATLANTIS INŽENI-
RING, d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vukovič Strahinja, Ljubljana, Artačeva
ul. 2, imenovan 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 7. 1996:
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
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Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi 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; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-100220

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03282 z dne 19. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa SHELL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska cesta 156, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25008/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5823749
Osnovni kapital: 404,040.802,50 SIT

Ustanovitelji: The Shell Petroleum Com-
pany Limited, Shell Centre, Anglija, London
SE 1 7NA, vstop 15. 10. 1993, vložek
100,962.622,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Shell Overseas Holdings Limited,
Shell Centre, London, London SE 1 7NA,
vstop 15. 10. 1993, vložek 303,078.180
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Cardwell William Robert, razrešen
27. 6. 1996; skupni prokurist Drechsel Jo-
han Gerard, imenovan 27. 6. 1996, zasto-
pa družbo le skupaj z drugima dvema pro-
kuristoma.

Rg-100221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03283 z dne 17. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EXPORTDRVO, trgovinsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
111, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13925/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5541336
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21.

Rg-100222
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03284 z dne 17. 7. 1996 pod št.
vložka 1/28187/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5952549
Firma: METALING-IMŠIROVIĆ & CO.,

kovinarstvo in čistilni servis, k.d.
Skrajšana firma: METALING-IMŠIRO-

VIĆ & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Prvomajska

ulica 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Imširović Ermin, Bosanski

Novi, Blagaj Japra 58, vstop 20. 6. 1996,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Hamzagić Ifeta,
Ljubljana, Prvomajska ulica 13, vstop 20.
6. 1996, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Hamzagić Ifeta, imenovana 20. 6.
1996; direktor Imširović Ermin, imenovan
20. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja

izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 60240
Cestni tovorni promet; 74700 Čiščenje
stavb; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-100224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03286 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28160/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952565
Firma: FIN – SVE, KRIŽAJ & CO., druž-

ba za finančni inženiring, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: FIN – SVE, KRIŽAJ &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bizoviška ce-
sta 33a

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Križaj Ignacij in Križaj Až-

be, oba Ljubljana, Bizoviška cesta 33a, vsto-
pila 17. 6. 1996, vložila po 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križaj Ignacij, imenovan 17. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
452 Gradnja objektov in delov objektov;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 723 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-100225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03294 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GROZNIK & CO, podjetje za sveto-
vanje, marketing, gostinstvo in turizem,
d.n.o., Ljubljana, Pot do šole 2b, sedež:
Pot do šole 2b, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23618/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5798353
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
203 Stavbno mizarstvo; 211 Proizvodnja
vlaknin, papirja in kartona; 222 Tiskarstvo
in z njim povezane storitve; 223 Razmnože-
vanje posnetih nosilcev zapisa; 2416 Pro-
izvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 261 Pro-
izvodnja stekla in steklenih izdelkov; 264
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 335 Pro-
izvodnja ur; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-

delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 743
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-100226

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03296 z dne 24. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28209/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952573
Firma:KODA-P.S. TRADE, storitve in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KODA-P.S. TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Kastelic Bernardka, Ljub-

ljana, Jakčeva ul. 16, vstop 27. 6. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Habbe Nevenka, Ljubljana, Marol-
tova ul. 9, vstop 27. 6. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habbe Jure, Ljubljana, Maroltova ul.
9, imenovan 27. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 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;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 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 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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-100228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03302 z dne 3. 7. 1996 pri subjektu
vpisa RADIO GLAS LJUBLJANE, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kopitarjeva ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5062438
Ustanovitelji: RADIO GLAS Ljubljane,

d.d., Banjac Milojka; Bezlaj Bojan, Brun Ne-
venka; Fortuna Franc, Golubovič Veljko,
Hieng Primož, Jerman Barbara, Jesenovec
Stane, Jovanovič Milan, Juvan Majda, Kar-
delj Aleš, Komočar Jožko, Krebelj Sto-
jan-Marjan, Lazukič Zoran, Logar Jože, Mar-
kovič Blanka, Modic Renata, Mužič Črt,
Pance Igor, Peklaj Jolanda, Pfeifer Tatjana,
Pfeifer Vesna, Prpič Marko, Sivka Alenka,
Skrt Marjeta, Sršen Tomaž, Stepanovič Je-
lena, Tkačič Boris, Tratnik Ksenija, Tr-
ček-Žugelj Edita, Vidmar Branko, Vozny-Po-
točnik Doris, Vreg Mile, Zdešar Stanislav,
Šapec Mišo, Volk Petja – vsi izstopili, 26. 1.
1995; Sklad RS za razvoj, d.d. – lastninsko
preoblikovanje, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 26. 1. 1995, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100230
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03315 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES FIM, družba za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5499739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Babnik Dušan, razrešen 30. 6.
1996 kot v.d. poslovodje – v.d. direktorja;
zastopnik Kolar Feliks, Domžale, Depala vas
5, imenovan 1. 7. 1996 kot v.d. poslovodja
– v.d. direktorja, ki zastopa družbo neome-
jeno, razen pri sklepanju naslednjih pogodb:
pogodb o nakupu, prodaji ter obremenitvi

nepremičnin, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja; pogodb o prometu
blaga in storitev nad vrednostjo 500.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb
o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ter
drugih vlaganjih, katere sklepa po predhod-
nem soglasju ustanovitelja; pogodb o naje-
manju in dajanju kratkoročnih kreditov in
garancijskih pogodb nad vrednostjo
100.000 DEM, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja;
pogodb o najemanju in dajanju dolgoročnih
kreditov in garancijskih pogodb, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Rg-100232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03316 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa T.I.F., družba za finance in trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13568/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5526477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Babnik Dušan, razrešen 30. 6.
1996 kot v.d. poslovodje – v.d. direktorja
družbe; zastopnik Kolar Feliks, Domžale,
Depala vas 6, imenovan 1. 7. 1996, kot
v.d. poslovodje – v.d. direktorja zastopa
družbo neomejeno, razen pri sklepanju
naslednjih pogodb: pogodb o nakupu, pro-
daji ter obremenitvi nepremičnin, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju ustanovitelja;
pogodb o prometu blaga in storitev nad
vrednostjo 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih, ka-
tere sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih pogodb
nad vrednostjo 100.000 DEM, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o najemanju in
dajanju dolgoročnih kreditov in garancijskih
pogodb, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Rg-100233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03322 z dne 26. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28212/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952611
Firma: KRAPEŽ DESIGN in partner, ob-

likovanje lesenih izdelkov, d.n.o.
Skrajšana firma: KRAPEŽ DESIGN in

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Anžurjeva 36
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Krapež Drago, Ljublja-

na-Polje, Anžurjeva 36, vstop 18. 6. 1996,

vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Krapež Milena, Ljub-
ljana, Klemenova 89, vstop 18. 6. 1996,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krapež Drago, imenovan 18. 6.
1996, samostojno sklepa vse pravne posle
v okviru rednega poslovanja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
361 Proizvodnja pohištva; 365 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-100234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03323 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PUBLIKUM, borzno posredovanje,
d.d., sedež: Miklošičeva 38, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14111/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, spremembo statuta z
dne 18. 6. 1996 in članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5539480
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Taljat Zvone in

Klarič Darko, izstopila 18. 6. 1996; Taljat
Zvone, predsednik in Klarič Darko, namest-
nik predsednika, vstopila 18. 6. 1996.

Rg-100235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03330 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SŽ FERSPED, Špedicija za medna-
rodni in notranji promet, p.o., Ljubljana,
sedež: Parmova 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01250/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5069084
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tavčar Rado, razrešen 15. 6. 1996
kot v.d. poslovodnega organa; zastopnik
Žnidaršič Zoran, Ljubljana, Na Herši 11,
imenovan 16. 6. 1996, kot poslovodni or-
gan, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100238

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03336 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
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vpisa MANICOM, Podjetje za varovanje
oseb in premoženja, d.o.o., sedež: Pod
Strahom 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16361/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5591660
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996:

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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6022 Storitve taksistov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-100241

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03343 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PIOSOL, proizvodnja in prodaja ob-
lek, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta na
Brdo 47, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5866332
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Mazgon Marko, razrešen
25. 6. 1996.

Rg-100242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03344 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1107 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, članov
nadzornega sveta in statuta z dne 18. 6.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Kušar Marija, razrešena 8. 5.
1996; direktor Hladnik Gorazd, razrešen
8. 5. 1996; direktor Kremser Miha, Ljublja-
na, Kvedrova 5, razrešen 8. 5. 1996 in ime-
novan za člana uprave, ki kot namestnik
predsednika uprave zastopa družbo samo-
stojno; član uprave Podbevšek Marko, Men-
geš, Mlakarjeva 18, Trzin, razrešen 8. 5.
1996 kot pomočnik generalnega direktorja
in ponovno imenovan za člana uprave, ki
zastopa družbo samostojno in neomejeno;
član uprave Srhoj Juraj, Ljubljana, Vojkova
85, razrešen 8. 5. 1996 kot delavski direk-
tor in ponovno imenovan za člana uprave, ki
zastopa družbo samostojno in neomejeno v
poslih s področja delovnih razmerij in v po-
slih, ki neposredno niso povezani z oprav-
ljanjem dejavnosti.

Član nadzornega sveta: Filipič Peter,
vstopil 18. 6. 1996.

Rg-100243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03349 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CAD studio, računalništvo in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Gorazdova 19,
sedež: Gorazdova 19, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/17802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, zastopnika in naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5606349
Firma: CAD studio, računalništvo in

inženiring, d.o.o., Ljubljana, Jamova 2
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ljubič Vladislav, Ljubljana, Žaucerjeva
19, razrešen 25. 9. 1995 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Žlajpah Dejan, razrešen 25. 9. 1995.

Rg-100244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03361 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, D.D., LJUBLJANA, se-
dež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Člani nadzornega sveta: Russell Henry,

izstopil 30. 5. 1996; Bungener Thierry, vs-
topil 30. 5. 1996.

Rg-100245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03362 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DOM DECOR, inženiring, marke-
ting, proizvodnja, komercialno posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Koprska cesta 104, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, zastopnika, omejitev pri zastopniku
Vister Gregorju s temile podatki:

Matična št.: 5487439
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 40
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Vister Gregor, Ljubljana, Šarhova 4,
razrešen 28. 6. 1996 in imenovan za za-
stopnika, ki kot namestnik direktorja pred-
stavlja družbo neomejeno, razen v nasled-
njih primerih, ko potrebuje soglasje skupšči-
ne: za nakup, prodajo in zastavo nepremič-
nin, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost za 50.000 DEM; za trajna ka-
pitalska vlaganja, katerih vrednost presega
tolarsko protivrednost za 50.000 DEM; na-
jemanje in dajanje kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost za
100.000 DEM; za trajno povezovanje druž-
be z drugimi družbami; za sklepanje po-
godb, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost 100.000 DEM; zastopnik Ob-
lak Franci, Horjul, Šentjošt nad Horjulom
42, razrešen 28. 6. 1996 in imenovan za
direktorja, ki predstavlja družbo neomeje-
no, razen v naslednjih primerih, ko potrebu-
je soglasje skupščine: za nakup, prodajo in
zastavo nepremičnin, katerih vrednost pre-
sega tolarsko protivrednost za 50.000
DEM; za trajna kapitalska vlaganja, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost za
50.000 DEM; najemanje in dajanje kredi-
tov, katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednost za 100.000 DEM; za trajno pove-
zovanje družbe z drugimi družbami; za skle-
panje pogodb, katerih vrednost presega to-
larsko protivrednost za 100.000 DEM.

Rg-100247

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03366 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28164/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952697
Firma: KERN COMPUTERS, računal-

niški inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KERN COMPUTERS,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska 23
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: KERN SISTEMI, inženiring

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rimska 23,
vstop 13. 6. 1996, vložek 1,510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kern Janoš, Ljubljana, Trnovski pri-
stan 12, imenovan 13. 6. 1996, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5248 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah; 5274
Druga popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.

Rg-100248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03379 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MANUFAKTURA LJUBLJANA, Tr-
govska družba, d.d., sedež: Slovenska
28/I, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024749
Člani nadzornega sveta: Radojlovič Ana,

Godeša Slavka in Smailagič Julka, izstopile
27. 2. 1996; Juvan Stane, Gomboc Štefka
in Zrim Ludvik, vstopili 27. 2. 1996.

Rg-100249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03381 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PINGVIN, d.o.o., podjetje za kultu-
ro in izobraževanje, sedež: Slovenčeva
133, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397367
Sedež: 1000 Ljubljana, Popovičeva 16
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996:

74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-100251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03402 z dne 19. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28192/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952743
Firma: UNIMED, inženiring medicin-

skih aparatov in opreme, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIMED, Ljubljana,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Militarov Mirjana, Šmartno

pod Šmarno goro, Vikrče 30, vstop 1. 7.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ogrin Franc, Vrhnika, Stara
Vrhnika 74a, vstop 1. 7. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Militarov Mirjana, imenovana 1. 7.
1996 kot družbenica, ki zastopa družbo

brez omejitev; direktor Ogrin Franc, imeno-
van 1. 7. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pri-
pomočkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-100252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03403 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TEGRAD, Inženiring in proizvodnja
kabelskih in elektronskih sistemov, d.d.,
sedež: Kamniška 14, 1109 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01086/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5075637
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lavriša Roman, razrešen 30. 6.
1995; član uprave Oblak M. Štefan, Ljublja-
na, Opekarska 25, razrešen 1. 9. 1995 in
imenovan za direktorja, ki kot predsednik
uprave – glavni direktor, zastopa podjetje
neomejeno.

Rg-100253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03407 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MASS, proizvodnja, trženje, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 31, se-
dež: Gornji trg 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07562/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5386438
Ustanovitelja: Zajc-Fašun Aleksandra, iz-

stop 28. 6. 1996; Godnjavec-Apostolovski
Mojca, Ljubljana, Društvena 2, vstop 3. 7.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Apostolovski Sašo, Ljubljana,
Ul. Bratov Učakar 14, vstop 3. 7. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zajc-Fašun Aleksandra, razrešena
28. 6. 1996; zastopnik Apostolovski Sašo,
razrešen 28. 6. 1996 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03420 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-

ka 1/28165/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952794
Firma: KAJTAZOVIĆ IN PARTNERKA,

VENA, trgovina, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAJTAZOVIĆ IN PART-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tominškova 39
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanoviteljici: Kajtazović Vesna, Ljublja-

na, Mala čolnarska ulica 4, vstop 1. 7.
1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Žiberna Na-
taša, Ljubljana, Česnikova ulica 12, vstop
1. 7. 1996, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kajtazović Vesna, imenovana 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Žiberna Nataša, imenovana 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic.

Rg-100257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03424 z dne 26. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28211/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5952808
Firma: MILSING, družba z omejeno

odgovornostjo za trgovino in storitve, Za-
greb, Medvedgradska 60a, Podružnica
MILSING Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mladinska 26
Ustanovitelj: MILSING, družba z omejeno

odgovornostjo za trgovino in storitve, Zagreb,
Medvedgradska 60a, vstop 7. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ilc Danica, Ljubljana, Trg preko-
morskih brigad 5, imenovana 7. 5. 1996,
kot vodja podružnice zastopa podružnico
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03439 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AVTOMONTAŽA – COSMOS, druž-
ba za trgovino, zastopanje in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta
182, sedež: Celovška cesta 182, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07976/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris pro-
kurista s temile podatki:



Stran 166 / Št. 2 / 15. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Razglasi

Matična št.: 5400210
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Rupel Tatjana, dipl. iur., Ljubljana,
Pod hribom 51, imenovana 11. 9. 1995.

Rg-100260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03440 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GIZ, Skupina ABC, Gospodarsko
interesno združenje, sedež: Trg mladin-
skih delovnih brigad 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pristop novega
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5868807
Ustanovitelj: ERA, Trgovina z živilskimi in

neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešerno-
va 10, vstop 28. 6. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-100263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03451 z dne 24. 7. 1996 pri subjektu
vpisa BREST-MASIVA, d.o.o., Martinjak,
podjetje za proizvodnjo in promet po-
hištva, sedež: Martinjak 1, 1380 Cerkni-
ca, pod vložno št. 1/10178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5452562
Firma: SLOVENIJALES BREST-MA-

SIVA, družba za proizvodnjo in promet
pohištva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica

Skrajšana firma: SLOVENIJALES
BREST-MASIVA, d.o.o., Martinjak

Ustanovitelj: BREST, d.o.o., izstop
26. 3. 1996; SLOVENIJALES, Mednarod-
no podjetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 22, vstop 26. 3.
1996, vložek 4,334.884 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Rojs Aleš, Ljubljana, Praža-
kova 8, razrešen 5. 7. 1996; direktor Mil-
harčič Branko, Postojna, Rožna ulica 22,
imenovan 5. 7. 1996 kot poslovodja, ki za-
stopa družbo neomejeno, razen pri sklepa-
nju naslednjih pogodb: pogodb o nakupu,
prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ki jih
sklepa po predhodnem soglasju ustanovite-
lja; pogodb o prometu blaga in storitev nad
vrednostjo 500.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih, ka-
tere sklepa po predhodnem soglasju usta-
novitelja; pogodb o najemanju in dajanju
kratkoročnih kreditov in garancijskih po-
godb nad vrednostjo 100.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja; pogodb o najemanju
in dajanju dolgoročnih kreditov in garancij-
skih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem
soglasju ustanovitelja.

Rg-100264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03457 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MODELLIT, podjetje za proizvod-
njo, inženiring in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Novo Polje, cesta
XXI/9b, 1260 Ljubljana-Polje, pod vlož-
no št. 1/08121/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
teljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5917077
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci, Ce-

sta VI/12
Ustanovitelj: Rečnik Matjaž, izstop 4. 7.

1996; Babič Branko, Ljubljana, Žaucerjeva
ulica 20, vstop 4. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rečnik Matjaž, razrešen 4. 7. 1996;
direktor Babič Branko, imenovan 4. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03458 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CRANCONT, podjetje za inženiring,
marketing, svetovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Mire Lenardičeve
5, sedež: Ul. Mire Lenardičeve 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5840244
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Bedenk Otmar, Ljubljana, Mire Lenar-
dičeve 5, imenovan 3. 7. 1996.

Rg-100266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03459 z dne 31. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa ABANČNA BORZNO POSRED-
NIŠKA HIŠA, podjetje za trgovanje z
vrednostnimi papirji, d.d., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16951/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine z dne 5. 7. 1996, spremembo
statuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5591023
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Maj-

da, izstopila 5. 7. 1996; Kržan Vida, vstopi-
la 5. 7. 1996.

Rg-100267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03466 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBRE-
HTA KAMNIK, sedež: Šolska ulica 1,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/01167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5083036
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Gregorčič Emilija, Laze v Tuhinju,
Stebljevek 1c, razrešena 2. 6. 1996 kot
v.d. ravnateljice in dne 3. 6. 1996 imenova-
na za zastopnico, ki kot ravnateljica šole
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-100268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03481 z dne 17. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28188/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5952883
Firma: RESTAM, Podjetje za izposoja-

nje avtomobilov, turizem in šport, d.o.o.
Skrajšana firma: RESTAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Pša-

ta 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Močnik Renata in Moč-

nik Stanislava, obe Dol pri Ljubljani, Pšata
12, vstopili 2. 7. 1996, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Močnik Renata, imenovana 2. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1996:
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
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); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 744
Ekonomsko propagiranje; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 926 Športna dejavnost; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03550 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOMUNALNO PODJETJE LJUBLJA-
NA, p.o., sedež: Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirnat Viktor, gr. inž., Ljubljana, Pov-
šetova 14, razrešen 30. 6. 1996 in imeno-
van za zastopnika, ki kot v. d. glavnega di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100273

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/03559 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO
KOČEVJE, Kočevje, sedež: Ljubljanska
c. 25, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/03104/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328659
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pevec-Hočevar Ana, razrešena
1. 7. 1996; direktorica Fegic Danica, Rib-
nica, Grič, Cesta VII/8, imenovana 1. 7.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
8531 Institucionalno socialno varstvo; 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Rg-100275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03585 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TOPPS, izvajanje cevnih inštalacij,
d.o.o., sedež: Senožeti 10, 1262 Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/11672/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475961
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:

7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03591 z dne 26. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28213/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5953111
Firma: SANITEL FERENČAK, trgovina

in storitve, d.n.o., Logatec
Skrajšana firma: SANITEL FERENČAK,

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

odgovornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Stara cesta 57a
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Ferenčak Robert, Loga-

tec, Stara cesta 57a, vstop 25. 4. 1996,
vložek 18.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Čuda Andreja, Ljub-
ljana, Pečinska 20, vstop 25. 4. 1996, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Čuda Andreja, imenovana 25. 4.
1996, kot poslovodkinja družbe zastopa
družbo brez omejitev po predhodni ustni
korespondenci s soustanoviteljem.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6411 Jav-
ne poštne storitve; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-100281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 96/03786 z dne 26. 7. 1996
pri subjektu vpisa UNIVERZAL-RAKIĆ,
export-import, podjetje za gradbene in
trgovske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5698545
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:

2030 Stavbno mizarstvo; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge

pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03929 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GMA, elektromehanika, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 115,
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sedež: Cesta Andreja Bitenca 115, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570514
Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996:

1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvod-
nja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04843 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LJUDSKA BANKA, d.d., Podružnica
Koper, sedež: Prešernov trg 5, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/26467/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, firme in sedeža ustanovitelja ter zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5496527002

Firma: VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-
KA, d.d., Podružnica Koper

Ustanovitelj: VOLKSBANK – LJUDSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, vs-
top 28. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jordan Stanko, razrešen 9. 7.
1996; direktorica Kocjančič Miroslava, Ko-
per, Vena Pilona 4, imenovana 9. 7. 1996,
zastopa podružnico neomejeno za posle po-
družnice, razen pri sklepanju kreditnih po-
slov nad zneskom 3,000.000 SIT mora ime-
ti soglasje člana uprave banke.

Rg-100285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04688 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mičnih izdelkov, d.d., firma v angleškem
jeziku: LEK Pharmaceutical and Chemi-
cal Company, d.d., sedež: Verovškova
57, 1107 Ljubljana, pod vložno št.
1/00253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poštne številke in ome-
jitev pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Sedež: 1526 Ljubljana, Verovškova 57
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kremser Miha, Ljubljana, Kvedrova
5, imenovan 8. 5. 1996, kot namestnik
predsednika uprave, zastopa družbo samo-
stojno in neomejeno.

Rg-100287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04561 z dne 6. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa Medvešek Pušnik, Borzno
posredniška hiša, d.d., Ljubljana, Grad-
nikove brigade 11, sedež: Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20856/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča člana uprave s temile
podatki:

Matična št.: 5698235
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Medvešek Miro, Ljubljana, Podlim-
barskega 36, imenovan 5. 6. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-100289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04523 z dne 24. 9. 1996 pri subjektu
vpisa LJUDSKA BANKA, d.d., Podružnica
Celje, sedež: Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/26467/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5496527004
Firma: VOLKSBANK – LJUDSKA BAN-

KA, d.d., Podružnica Celje
Skrajšana firma: VOLKSBANK – LJUD-

SKA BANKA, d.d., Podružnica Celje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Grobelšek Stanislav, razrešen
9. 7. 1996; direktor Šporin Andrej, Žalec,
Čopova 3, imenovan 9. 7. 1996, zastopa
podružnico neomejeno, razen pri sklepa-
nju kreditnih poslov nad zneskom
3,000.000 SIT mora imeti soglasje člana
uprave banke.

Rg-100290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04355 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA TONE OKROGAR,
Zagorje ob Savi, Šolska 1, sedež: Šol-
ska 1, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/16088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5088399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Brvar Majda, razrešena 1. 8. 1996
kot v.d. ravnateljice, direktor Urbanija Bro-
nislav, Izlake, Medijske Toplice 10, imeno-
van 1. 8. 1996, zastopa javni zavod neo-
mejeno, razen pri sklepanju pogodb o pro-
metu z nepremičninami, kjer je potrebno
soglasje ustanovitelja.

Rg-100292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04317 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVANSKA KNJIŽNICA, Ljublja-
na, Gosposka 15/I, p.o., sedež: Gospo-
ska 15/I, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5052068
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Juteršek Miroslav, dr., razrešen 8.
6. 1996; direktorica Komel Snoj Mateja,
Ljubljana, Topniška ul. 35e, imenovana 8.
6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04312 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KONTOAR, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Komenskega 26, se-
dež: Komenskega 26, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14018/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5540518
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:

5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Rg-100295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04307 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BONBONIERA, Trgovsko podjetje,
p.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 11,
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sedež: Cankarjevo nabrežje 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00549/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5028337
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jezovšek Leopold, razrešen 31. 7.
1996; zastopnica Janežič Andreja, Ljublja-
na, Kolajbova 24, imenovana 8. 5. 1996,
kot v.d. direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-100309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03991 z dne 5. 9. 1996 pri subjektu
vpisa ZAMP, Avtorska družba, d.o.o., Slo-
venska 55a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07538/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5147573
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, izstop 4. 3. 1996; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
izstop 4. 3. 1996; Perušek Andreja, Ljub-
ljana, Gorazdova ul. 19, vstop 24. 4. 1995,
vložek 838.977 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Retelj Nataša, Ljubljana, Cilenško-
va ul. 35, vstop 24. 4. 1995, vložek
776.146 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoba Nada, Ljubljana, Clevelandska ul. 49,
vstop 24. 4. 1995, vložek 1,173.927 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kogovšek
Franc, Ljubljana, Pod vrbami 38, vstop
24. 4. 1995, vložek 1,422.950 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; PULSAR, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana, iz-
stop 4. 3. 1996.

Rg-100311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03967 z dne 6. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BTC Shopping center, družba za
ustanavljanje in upravljanje podjetij,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5552869
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., izstop 18. 7. 1996; EUROMARKT
Handelsgesellschaft m.b.H., Salzburg, Eu-
ropastr. 150, vstop 16. 4. 1996, vložek
970,752.493 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03966 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa RADIO ŠTUDENT, p.o., Cesta
27. aprila 31, blok 8, Ljubljana, sedež:
Cesta 27. aprila 31, blok 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00512/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053293
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Divjak Miran, razrešen 9. 7. 1996
kot v.d. direktorja; zastopnik Jelovac Dejan,
doc. dr., Ljubljana, Kardeljeva pl. 13, ime-

novan 9. 7. 1996 kot v.d. direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03785 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa GRADIS – Tovarna strojev in na-
prav Ljubljana, d.o.o., sedež: Letališka
33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5489644
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kržišnik Franc, razrešen 25. 12.
1994; direktor Božič Martin, dipl. str. inž.,
Ljubljana, Mucherjeva ulica 6, imenovan
23. 5. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-100319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03685 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu
vpisa NAMA, Trgovsko podjetje Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika,
uskladitev dejavnosti in ustanovitelje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5024811
Firma: NAMA, Trgovsko podjetje, d.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: NAMA, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.907,590.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 15. 1. 1996, vložek 1.182,711.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vs-
top 15. 1. 1996, vložek 182,863.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 22, vstop 15. 1. 1996, vložek
182,863.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
15. 1. 1996, vložili 261,358.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 15. 1. 1996, vlo-
žili 18,835.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delež v zasebni lastnini, vstopili
15. 1. 1996, vložili 78,960.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Trgovsko podjetje
NAMA Ljubljana, d.o.o., izstop 15. 1. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Stanič Janče, razrešen 25. 3. 1996
kot pomočnik generalnega direktorja; ge-
neralni direktor Slemnik Milan, razrešen
28. 2. 1996, direktor Makuc Edvin, Mari-
bor, Borštnikova 29, imenovan 19. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Slemnik Milan,
Senčar Janez, Blinc Robert, Pečenko Bo-
jan, Šabič Mojca in Hribar Srečko, vsi vsto-
pili 15. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca

in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 501 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 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, 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; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
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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;
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, 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 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi 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 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 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.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 723 Obdelava po-
datkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo opr. št. LP 00595/00301 –
1996/MV z dne 10. 7. 1996.

Rg-100002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Odelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01296 z dne 5. 7. 1996 pod št. vložka
1/28125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936578
Firma: Občekoristna zadruga za stav-

be in stanovanja v Ljubljani, z.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-
va 7

Osnovni kapital: 18.000 SIT
Ustanovitelji: Biber Demeter Boris, Ljub-

ljana, Reboljeva 5, vstop 22. 2. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Gerkman Scagnetti Eva,
Ljubljana, Igriška 5, vstop 22. 2. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Pelhan Kobe Katarina,
Ljubljana, Erjavčeva 6, vstop 22. 2. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Froehlich Hubert, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 7, vstop 22. 2. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Rak Breda, Ljubljana,
Gregorčičeva 7, vstop 22. 2. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Mermolja Vesna, Ljubljana,
Slovenska 8, vstop 22. 2. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Guzej Rojc Breda, Ljubljana,
Rožna dolina, C. VI, 20, vstop 22. 2. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Lombergar Marjeta,
Ljubljana, Slomškova 33, vstop 22. 2.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Pogačnik Duši-
ca, Ljubljana, Gerbičeva 40, vstop 22. 2.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Rupnik Kralj
Vlasta, Ljubljana, Ane Ziherlove 6, vstop
22. 2. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Pikš
Hronek Janja, Ljubljana, Jana Husa 18, vs-
top 22. 2. 1995, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine; Pra-
protnik Umek Vilma, Ljubljana, Gregorčiče-
va 5, vstop 22. 2. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Regally Igor, Ljubljana, Bratov Učakar
72, vstop 22. 2. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Grčar Kostja, Celje, Na zelenici 1, vstop
22. 2. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Todo-
rovič Detela Nadja, Ljubljana, vstop 22. 2.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Mlakar Nada,
Ljubljana, Slovenska 8, vstop 22. 2. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Urbančič Borut, Ljub-
ljana, Topniška 44, vstop 22. 2. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Ahlin Borut, Ljubljana, Ma-
šere Spasiča 15, vstop 22. 2. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Biber Demeter Boris, imenovan
22. 2. 1996, kot predsednik zastopa druž-
bo brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Rak Breda,
Mermolja Vesna in Guzelj Rojc Breda, vse
vstopile 22. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7470 Čišče-
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nje stavb; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-100004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01403 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GLOBUS MOTORS INTERNATIO-
NAL, zastopanje, trgovina in servis, d.d.,
Ljubljana, Celovška 280, sedež: Ce-
lovška 280, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5768799
Na podlagi sklepa skupščine z dne

16. 8. 1995 se osnovni kapital poveča z
denarnim vložkom v višini 8,000.000 SIT
tako, da po povečanju znaša 11,000.000
SIT.

Rg-100007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01651 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TUBA, embalaža, Ljubljana, p.o.,
sedež: Verovškova 66, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00066/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, tipa in pooblastilo
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti,
ustanovitelje, deleže, osnovni kapital ter čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5042968
Firma: TUBA, embalaža, d.d.
Skrajšana firma: TUBA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 540,008.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 2. 2.
1996, vložek 51,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 2. 2. 1996,
vložek 97,375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vstop 2. 2. 1996, vlo-
žek 130,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 2. 2. 1996, vložili 91,252.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 2. 2. 1996, vlo-
žili 170,123.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gruden Milan, dipl. ing., Zagorje ob
Savi, Dolenja vas 40, razrešen 2. 2. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kosec Nataša,
Kralj Mojca, Lajovic Dušan in Mladenkovič
Branko, vsi vstopili 2. 2. 1996 ter Gornik
Igor in Zavec Valter, vstopila 18. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1996:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00588/00727 – 1996/MB z dne
3. 4. 1996.

Rg-100008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01709 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komen-
skega 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5084148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Murko Alojzija, Ljubljana, Kvedro-
va ulica 36, imenovana 30. 1. 1996, kot
ravnateljica zastopa šolo brez omejitev; za-
stopnica Trnavčevič Anita, razrešena 31. 3.
1996 kot v.d. ravnateljice.

Rg-100010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01905 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa BTC Trgi, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26881/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev in zastavitev poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Ustanovitelj: Blagovno trgovinski center,

d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, vstop 1. 4.
1994, vložek 122,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kastelic Anton, izstop
12. 4. 1996.

Pri poslovnem deležu družbenika JAGO-
DA, d.o.o., podjetje za trgovino, poslovne
in finančne storitve, Ljubljana, Dolenjska c.
244 (matična številka 5284252) v nominal-
nem znesku 16,000.000 SIT, kar predstav-
lja 8,142% osnovnega kapitala družbe, se
vpiše zastavna pravica upnika Blagovno tr-
govinski center, d.d., Ljubljana, Šmartinska
152 (matična številka 5068681) v zavaro-
vanje njegove pogojne terjatve (porok in
plačnik za zastavnikovo obveznost po kre-
ditni pogodbi z Banko Noricum, d.d., Ljub-
ljana) v višini 20,000.000 SIT z obrestmi
TOM + 11,5% letno po pogodbi o zastavi
poslovnega deleža z dne 16. 2. 1996, vpi-
sano v sodni register s sklepom Srg
1905/96 z dne 26. 7. 1996.

Rg-100014

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01989 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AGROPROGRES, zunanje trgovin-
sko podjetje, uvoz in izvoz, zastopanje
tujih oseb, trgovina na veliko, p.o., se-
dež: Slovenska c. 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev,
omejitev zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5003091
Firma: AGROPROGRES, Zunanje tr-

govinsko podjetje, uvoz in izvoz, zasto-

panje tujih oseb, trgovina na veliko,
d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 157,080.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 21. 3. 1996, vložek 157,080.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valant Uroš, Ljubljana, Roška cesta
9, razrešen 24. 4. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki kot poslovodja zastopa
družbo z omejitvami: posle glede razpola-
ganja z nepremičninami, njihovim delom ali
o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju
jamstev ter po naravi stvari podobnih drugih
poslov, lahko direktor sklene le na podlagi
predhodnega soglasja ustanovitelja kot or-
gana upravljanja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
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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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 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, 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina 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 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 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-

tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-100015

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02100 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TOVARNA POHIŠTVA TRBOVLJE,
p.o., sedež: Savinjska cesta 31, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/01024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, usta-
novitelje, osnovni kapital, zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5006406
Firma: TOVARNA POHIŠTVA TRBOV-

LJE, Družba za proizvodnjo pohištva,
d.d., Trbovlje, Savinjska c. 31, 1420 Tr-
bovlje

Skrajšana firma: TOVARNA POHIŠTVA
TRBOVLJE, d.d., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 107,140.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 14. 11.
1995, vložek 55,227.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 11.
1995, vložek 10,714.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 11. 1995,
vložek 10,714.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 14. 11. 1995, vložili 21,428.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 14. 11.
1995, vložili 9,057.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Jože, razrešen 14. 11. 1995;
prokurist Spolenak Jože, Zagorje ob Savi,
Kosovelova 18, razrešen 14. 11. 1995 in

imenovan za direktorja, ki kot začasna upra-
va zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kovač Jože,
Bizjak Hermina, Bokal Franc, Božjak Cveto,
Pučnik Janko, vsi vstopili 14. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00536/00502 – 1996/JM z dne
24. 4. 1996.

Rg-100016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02101 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Blagovno trgovinski center, d.d.,
sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine z dne 26. 4. 1996, uskladitev
dejavnosti in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5068681
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

2852 Splošna mehanična dela; 40104 Pre-
nos elektrike; 40105 Distribucija elektrike;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40302 Distribucija pare in to-
ple vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
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skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-100017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02135 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO STOLI, družba za proizvodnjo
pohištva, d.o.o., Vrhnika, Verd 107, se-
dež: Verd 107, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/10103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti, spre-
membo ustanoviteljev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5443954
Ustanovitelj: LIKO, d.o.o., Vrhnika, Tr-

žaška 28, vstop 14. 12. 1990, vložek
20,950.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ličer Leon, izstop 10. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo.

Rg-100018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02159 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ASW, družba za izdelavo računal-
niških programov, d.o.o., sedež: Le-
skoškova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5931851
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Vlastelica Niko, Ljubljana, Puhova 10,
razrešen 26. 4. 1996 in imenovan za pro-
kurista; direktor Avlijaš Nenad, Zemun, Pr-
vomajska 12, imenovan 26. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100021

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02199 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski
prevoznik, d.d., sedež: Kuzmičeva 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5156505
Člani nadzornega sveta: Doljak Dušan,

Sekirnik Aleksander, Hrvatin Vesna, Veber
Drago, Potočnik Sebastijan in Pavličič So-
nja, vsi vstopili 5. 4. 1996; Ravnik Marko,
Prhavc Josip, Kržan Janez in Menard Ida,
vstopili 5. 4. 1996.

Rg-100023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02245 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa RADIO Trbovlje, d.o.o., Trg svobo-
de 11a, Trbovlje, sedež: Trg svobode
11a, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/00597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5727847
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., izstop 4. 12. 1995; MAKSI-
MA, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2, vstop
4. 12. 1995, vložek 1,690.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-100024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02247 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SKB BANKA, d.d., Ljubljana, sedež:
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01483/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5026237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Koprivec Gojko, Ljubljana, Malnar-
jeva 8, razrešen 30. 4. 1996.

Rg-100030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02417 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA FERITI, podjetje za proizvod-
njo feritov in navitih komponent, d.o.o.,

Ljubljana, sedež: Stegne 29, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04835/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5045878
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Živec Marko, Ljubljana, C. na Rož-
nik 4, razrešen 21. 12. 1994 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki lahko po-
sle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter druge po nara-
vi podobne posle, sklene le na podlagi pred-
hodnega soglasja skupščine.

Rg-100031

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02418 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Celovška
206, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 15. 5.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5886171.

Rg-100032

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02419 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu
vpisa HERMES-TEHNA, zunanja in notra-
nja trgovina, d.o.o., sedež: Kolodvorska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5487978
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Rabiega-Žužič Barbara, razrešena
27. 2. 1996; direktor Ledinik Anton, Dom-
žale, Petrovčeva 17, imenovan 1. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02420 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ELEKTROVOD, Obrtna zadruga,
z.b.o., Ljubljana, Devova 5, sedež: Devo-
va 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01854/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5004497
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kavalar Ciril, razrešen 20. 10. 1995
kot predsednik zadruge; zastopnik Grajzer
Janez, Ljubljana, Uraničeva ul. 9, imenovan
20. 10. 1995, kot predsednik zadruge za-
stopa brez omejitev.

Rg-100035

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02442 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PIONIRSKI DOM, Center za kulturo
mladih, p.o., Ljubljana, Trg VII. kongre-
sa ZKJ 1, Ljubljana, sedež: Trg VII. kon-
gresa ZKJ 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01644/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastop-
nika s temile podatki:
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Matična št.: 5056012
Firma: PIONIRSKI DOM, Center za kul-

turo mladih, p.o., Ljubljana, Vilharjeva
11, Ljubljana

Sedež: 1113 Ljubljana, Vilharjeva ce-
sta 11

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Janež Debelak Silva, razrešena
25. 6. 1996; zastopnik Martinec Bojan,
Ljubljana, Mokriška ul. 51c, imenovan 1. 5.
1996, kot v.d. direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-100037

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02465 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa AUTOEMONA, zastopstva in servi-
si, d.d., sedež: Celovška c. 252, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01147/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prokurist-
ko s temile podatki:

Matična št.: 5144132
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Šoba Nataša, Ljubljana, Dražgoška
ulica 4, imenovana 22. 5. 1996.

Rg-100039

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02503 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE, Zg. Pir-
niče 37b, Medvode, sedež: Zg. Pirniče
37b, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/01234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5084393
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Zevnik Milena, Ljubljana, Dunaj-
ska 59, razrešena 5. 1. 1996 kot ravnatelji-
ca šole ter kot Pollak Milena, Ljubljana, Du-
najska 59, ponovno imenovana za ravnate-
ljico šole.

Rg-100042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02557 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28174/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev sklada stavbnih zem-
ljišč s temile podatki:

Matična št.: 5949157
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

NOVE OBČINE DOMŽALE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 89
Ustanoviteljica: Občina Domžale, Dom-

žale, Ljubljanska cesta 69, vstop 22. 2.
1995, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hribernik Feliks, Domžale, Depala
vas 42, imenovan 22. 2. 1995 kot pred-
sednik upravnega odbora sklada, zastopa
in predstavlja sklad neomejeno, z izjemo pri
sklepanju pogodb o oddaji del urejanja
stavbnega zemljišča, katere lahko sklepa le
na podlagi predhodnega sklepa upravnega
odbora in pogodb o oddaji stavbnega zem-
ljišča, katere lahko sklepa na podlagi pred-
hodne odločitve Komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča sklada.

Člani nadzornega sveta: Hribernik Fe-
liks, Preskar Anton, Gerbec Franc, Kurman-
šek Roman in Smolnikar Marjan, vsi vstopili
22. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti.

Rg-100044

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02588 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ZARJA ELEKTRONIKA, d.d., Kam-
nik, sedež: Molkova pot 5, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/13238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapita-
la, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5521475
Firma: ZARJA ELEKTRONIKA, pro-

izvodnja, montaža, inženiring in projek-
tiranje sistemov in naprav za tehnično
zaščito, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: ZARJA ELEKTRONI-
KA, d.o.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Polčeva cesta 1
Osnovni kapital: 36,870.000 SIT
Ustanovitelji: ZARJA, montaža-elektro-

nika-inženiring, d.d., izstop 3. 1. 1996; Ba-
loh Marjan, Kamnik, Podgorje 31, vstop
3. 1. 1996; vložek 275.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bizjak Jožica, Mavči-
če, Jama 46, vstop 3. 1. 1996, vložek
48.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Frančišek, Stahovica, Črna 17a, vs-
top 3. 1. 1996, vložek 481.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gorjup Marjo,
Kamnik, Cankarjeva 36, vstop 3. 1. 1996,
vložek 412.000 SIT, odgovornost: ne od-
govaja; Zupančič Božo, Motnik, Motnik 30,
vstop 3. 1. 1996, vložek 412.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Leban Terezija,
Stahovica, Županje njive 34, vstop 3. 1.
1996, vložek 481.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ajdovec Cecilija, Kamnik,
Oševek 7a, vstop 3. 1. 1996, vložek
481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hančič Marjan, Kamnik, Cesta treh talcev
14, vstop 3. 1. 1996, vložek 481.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jagodic Ro-
man, Kamnik, Cesta treh talcev 13, vstop
3. 1. 1996, vložek 412.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zakotnik Marko, Ljub-
ljana-Polje, Pot v mejah 7a, vstop 3. 1.
1996, vložek 173.000 SIT, odgovornost.
ne odgovarja; Alpner Igor, Stahovica, Go-
dič 45a, vstop 3. 1. 1996, vložek 344.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šorn Jo-
že, Stahovica, Podlom 2, vstop 3. 1. 1996,
vložek 344.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Škrjanec Janez, Kamnik, Steleto-
va 17, vstop 3. 1. 1996, vložek 412.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podgor-
nik Dušan, Kamnik, Žikova 8, vstop 3. 1.
1996, vložek 481.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bekrič Smajo, Kamnik, Ljub-
ljanska 7, vstop 3. 1. 1996, vložek
412.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prek Jože, Kamnik, Prvomajska ul. 6, vs-
top 3. 1. 1996, vložek 344.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sršen Tatjana,
Mengeš, Ul. dr. Zajca 12, vstop 3. 1.
1996, vložek 144.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žabkar Janez, Kamnik, Klav-
čičeva ul. 5, vstop 3. 1. 1996, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Levec Marko, Laze v Tuhinju, Zg. Tuhinj
37, vstop 3. 1. 1996, vložek 344.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vidic Drago,
Kamnik, Žikova 2, vstop 3. 1. 1996, vlo-
žek 481.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kern Bojan, Kamnik, Drnovo 12,
Šmarca, vstop 3. 1. 1996, vložek 412.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zabret
Franc, Mengeš, Topole 16a, vstop 3. 1.
1996, vložek 550.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šavorn Bojan, Domžale, Že-
lezniška cesta 2, vstop 3. 1. 1996, vložek
344.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burja Igor, Kamnik, Svetčeva pot 6, vstop
3. 1. 1996, vložek 224.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pestotnik Peter, Dom-
žale, Na Zavrteh 2a, vstop 3. 1. 1996,
vložek 344.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Koželj Barbka, Stahovica, Kregar-
jevo 6, vstop 3. 1. 1996, vložek 344.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klemen
Viljem, Kamnik, Ul. Toma Brejca 12a, vs-
top 3. 1. 1996, vložek 206.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rebernik Andrej,
Stahovica, Zagorica 1, vstop 3. 1. 1996,
vložek 412.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zore Anton, Kamnik, Žebljarska
15, vstop 3. 1. 1996, vložek 550.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rebolj Marko,
Kamnik, Vrhpolje 27, vstop 3. 1. 1996,
vložek 687.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grintal Franc, Komenda, Križ 39,
vstop 3. 1. 1996, vložek 344.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vrhovnik Vido,
Mengeš, Glavarjeva 5, vstop 3. 1. 1996,
vložek 481.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Osolnik Branko, Stahovica, Kršič
3, vstop 3. 1. 1996, vložek 412.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Poljanšek Ja-
nez, Kamnik, Zupančičeva ul. 5, vstop
3. 1. 1996, vložek 344.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štritof Franc, Kamnik,
Oševek 4a, vstop 3. 1. 1996, vložek
412.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sadjak Iztok, Kamnik, Vrhpolje 167, vstop
3. 1. 1996, vložek 344.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Carič Ivan, Radomlje,
Pelechova 6, vstop 3. 1. 1996, vložek
481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martinc Vojko, Stahovica, Godič 19, vstop
3. 1. 1996, vložek 412.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kocjan Vesna, Kam-
nik, Tunjiška 3, vstop 3. 1. 1996, vložek
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podbelšek Alojz, Motnik, Bela 20, vstop
3. 1. 1996, vložek 481.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sušnik Helena, Kam-
nik, Oševek 8, vstop 3. 1. 1996, vložek
481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Habjan Anton, Domžale, Masarykova 16,
vstop 3. 1. 1996, vložek 258.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 3. 1.
1996, vložek 3,687.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vs-
top 3. 1. 1996, vložek 3,687.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova ul. 28, vstop 3. 1. 1996, vložek
13,271.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kern Bojan, razrešen 17. 4. 1996
kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja,
ki kot začasna uprava opravlja funkcijo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Carič Ivo, Za-
bret Franc, Leban Terezija, Bekrič Smajo in
Žabkar Janez, vsi vstopili 16. 4. 1996.

Dejavnost,vpisana dne 26. 7. 1996: 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 602
Drug kopenski promet; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00651/00721 – 1996/AK z dne
28. 5. 1996.

Rg-100045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02593 z dne 29. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski
prevoznik, d.d., sedež: Kuzmičeva 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5156505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Grašek Peter, Ljubljana, Redelong-
hijeva ul. 24, razrešen 7. 5. 1996 in imeno-
van za direktorja, ki kot glavni direktor za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02627 z dne 9. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MERCATA, d.d., pooblaščena inve-
sticijska družba, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25990/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in spremembo
statuta z dne 28. 5. 1996 in predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna ce-

sta 18.

Rg-100047

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02643 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa FISTRO, opravljanje svetovalnih in
drugih poslov, d.o.o., sedež: Miklošičeva
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5853532
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Škulj Jože, razrešen 25. 10. 1995
kot v.d. direktorja; direktor Butina Tomaž,
Ljubljana, Dunajska cesta 58, imenovan
25. 10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02645 z dne 5. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KRONA, družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov in družb, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5818001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kržan Nevenka, Ljubljana-Polje,
Rjava cesta 25, razrešena 29. 2. 1996, di-
rektor Žibret Branko, Ljubljana, Štihova uli-
ca 12, imenovan 1. 3. 1996; potrebuje so-
glasje nadzornega sveta oziroma skupščine
za: nakup, prodajo ali drugo razpolaganje z
lastnimi deleži; nakup in prodajo oziroma
drugačno razpolaganje z nepremičninami za
svoj račun; podeljevanje prokure; imenova-
nje članov nadzornih svetov v družbah, v
katerih je družba aktivni lastnik; odobrava-
nje in najemanje kreditov nad 10% vredno-
sti osnovnega kapitala.

Rg-100051

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02725 z dne 16. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/13484/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5524300002
Firma: TACTUM, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino, Ljubljana, Podružnica
POP CORN Ljubljana, Mestni trg 13

Skrajšana firma: TACTUM, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica POP CORN Ljubljana,
Mestni trg 13

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 13
Ustanovitelj: TACTUM, d.o.o., Podjetje

za proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve
in zunanjo trgovino Ljubljana, Ljubljana-Po-
lje, Ljubljana Polje 351c, vstop 7. 5. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ogrinec Mojca, Ljubljana, Tržaška
c. 397, imenovana 7. 5. 1996, ima kot po-
slovodkinja neomejena pooblastila.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo.

Rg-100052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02743 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28172/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5950465
Firma: MARAX, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50
Skrajšana firma: MARAX, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. Oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Maraž Cvetka, Ljublja-

na, Celovška 177, vstop 16. 5. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maraž Cvetka, imenovana 16. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138
Trgovina 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 porce-
lanom, 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in

drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-100054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02753 z dne 30. 7. 1996 pod št.
vložka 1/28221/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5950481
Firma: JAN & NOVAK, k.d. Marketing

in komerciala
Skrajšana firma: JAN & NOVAK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta 24. ju-

nija 72a
Ustanovitelja: Novak Gregor, Ljubljana,

Cesta 24. junija 72a, vstop 20. 5. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Novak-Baričevič Valburga, Koper,
Manžan 73, vstop 20. 5. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Gregor, imenovan 20. 5.
1996, kot komplementar-zastopnik po za-
konu, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje

športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100055
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02755 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE –
KOMERCIALNO PODJETJE KOPO,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98, sedež:
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

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

rektor Prešern Vasilij, razrešen 31. 12.
1995, direktor Babič Drago, Ljubljana, Mau-
rerjeva 4, ne sme brez soglasja skupščine
družbe sklepati poslov, ki pomenijo spre-
membo premoženja družbe.

Rg-100057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02776 z dne 18. 6. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5950546
Firma: COMPRESS – PR, ekonomska

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška uli-

ca št. 24
Osnovni kapital: 1,667.900 SIT
Ustanovitelj: ComPRess Verlagsge-

sellschaft mbH., Wien-Dunaj, Jenullgasse
št. 4, vstop 15. 5. 1996, vložek 1,667.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Dienstl Gabriele, Wien-Dunaj, Wil-
helm-Exnergasse Nr. 30/23, kot poslovod-
kinja zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Svetlič Uršula, Ljubljana, Smoletova
ulica št. 11, imenovana 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
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zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100059
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02784 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu
vpisa JATA-MESO, Družbeno podjetje Za-
log, p.o., Hladilniška 37, sedež: Hladil-
niška 37, 1360 Ljubljana-Polje, pod vlož-
no št. 1/03726/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, zastopnikov, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti, ustanovitelje, osnovni kapi-
tal in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5100232
Firma: JATA-MESO, Proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.d.
Skrajšana firma: JATA-MESO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 913,220.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vs-
top 5. 3. 1996, vložek 39,950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vs-
top 5. 3. 1996, vložek 19,980.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; zasebni delni-
čarji, vstopili 5. 3. 1996, vložili
256,840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 5. 3. 1996, vložili 114,150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
iz notranjega odkupa, vstopili 5. 3. 1996,
vložili 12,180.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci javne prodaje,
vstopili 5. 3. 1996, vložili 107,680.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci javne prodaje zaradi večanja last-
niškega kapitala, vstopili 5. 3. 1996, vložili
342,460.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 5. 3. 1996,
vložek 19,980.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Trbovšek Janez, Komenda, Križ 17a,
razrešen 5. 3. 1996 in imenovan za zastop-
nika, ki zastopa družbo neomejeno; zastop-
nik Vrzič Sašo, Ljubljana-Polje, Augustinči-
čeva 3, imenovan 5. 3. 1996, kot podpred-
sednik začasne uprave zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Ovnik Milan, Ljublja-
na, Ocvirkova 45, imenovan 5. 3. 1996,
kot član začasne uprave zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bašič Enver,
Kranjec Stane in Selčan Danijel, vstopili
5. 3. 1996, ter Jankovič Sveto in Juvan
Janez, vstopila 11. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:
151 Proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perutnin-
skega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 6024 Cestni tovorni promet; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00619/00371 – 1996/ST z dne
4. 6. 1996.

Rg-100062
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02802 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MARKUS DAILY, trgovina, storitve
in prevozi, d.o.o., Kočevje, sedež: Stre-
liška 13, 1220 Kočevje, pod vložno št.
1/24242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5786339
Ustanovitelj: Beljan Andrej, izstop 30. 5.

1996; Mihelič Miro, Kočevje, Streliška ulica
13, vstop 30. 5. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beljan Andrej, razrešen 30. 5. 1996;
zastopnik Mihelič Miro, razrešen 30. 5.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-100066
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02819 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ELEKTRO-SLOVENIJA, popolna od-
govornost Ljubljana, Hajdrihova 2, se-
dež: Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09227/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz p.o v
d.o.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti, spre-
membo firme, pooblastil zastopnikov, os-
novni kapital in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5427223
Firma: ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.
Skrajšana firma: ELES, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 41.972,675.817,13 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, ki jo

zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčičeva
20, vstop 31. 5. 1996, vložek
41.972,675.817,13 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Banič Ivo, Ljubljana, Tbilisijska 114,
razrešen 31. 5. 1996 kot v.d. direktorja in
ponovno imenovan za v.d. direktorja, ki za
sklepanje poslov v vrednosti nad

80,000.000 SIT, o prometu z nepremični-
nami in najemanju dolgoročnih kreditov, po-
trebuje soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Sovič Boris, Rigl
Peter, Gubina Ferdinand, dr., Pohar Matko,
Tavzes Radovan, mag., Hrovatin Janez, dr.,
in Zabukovec Franc, vsi vstopili 31. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996:
2213 Izdajanje revij in periodike; 40104
Prenos elektrike; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 6420 Telekomu-
nikacije; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 80301 Višješolsko izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-100069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02846 z dne 5. 7. 1996 pod št. vložka
1/28124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5950686
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V

TUHINJU
Skrajšana firma: OŠ ŠMARTNO V

TUHINJU
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1219 Laze v Tuhinju, Šmartno
Ustanovitelj: Občina Kamnik, Kamnik,

Glavni trg 24, vstop 27. 3. 1996, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Klemen Jožica, Laze v Tuhinju,
Šmartno 35, imenovana 8. 5. 1996, kot
v.d. ravnateljice zastopa zavod neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje.

Rg-100070

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02870 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DELO – Tisk časopisov in revij, d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07353/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika, članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5096065
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Zibelnik Alojz, Ljubljana, Brilejeva
ulica 9, razrešen 5. 6. 1996 in imenovan
za zastopnika, ki kot predsednik uprave
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Burdych Iztok, Ljubljana, Trnovska 4, ime-
novan 5. 6. 1996, kot namestnik predsed-
nika uprave, zastopa družbo brez omeji-
tev; članica uprave Zadel Tatjana, Šentvid
pri Stični, Grm 3, imenovana 5. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; član uprave
Pokovec Rajmund, Ljubljana, Glinškova
ploščad 6, imenovan 5. 6. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zadel Tatjana,
Burdych Iztok in Pokovec Rajmund, izstopili
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24. 4. 1996; Kogoj Franc, vstopil 24. 4.
1996; Tinta Iztok, vstopil 9. 4. 1996 ter
Ošlaj Biserka, Jereb Dušan in Jasnić Vera,
vstopili 24. 4. 1996; Kerman Dušan, vsto-
pil 9. 4. 1996.

Rg-100072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02876 z dne 31. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa IL PAPAVERO, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo in prodajo testenin,
Ljubljana, Reška ulica 11, sedež: Reš-
ka ulica 11, 1111 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25811/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5866235
Firma: IL PAPAVERO, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo in prodajo testenin, Vrh-
nika, Ljubljanska cesta 19

Skrajšana firma: IL PAPAVERO, d.o.o.,
Vrhnika

Sedež: 1360 Vrhnika, Ljubljanska ce-
sta 19

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Lupi Raul, Rosignano Solvay, Livor-
no, Via R. Lambruschini 16, imenovan
30. 5. 1995; prokurist Lupi Giovanni, Ro-
signano Solvay, Livorno, Via R. Lambrusc-
hini 16, imenovan 30. 5. 1996.

Rg-100073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02899 z dne 22. 7. 1996 pri subjektu
vpisa UNIVIT, d.d., uvoz-izvoz, promet
blaga na veliko, inženiring, sedež: Na-
zorjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5005426
Dejavnost, vpisana dne 22. 7. 1996:

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 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 debe-
lo 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-

mi izdelki široke porabe; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prome-
tu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prome-
tu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-100074
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02900 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZA-
VOD, d.d., sedež: Vojkova 57, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06170/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta z dne 28. 9. 1995 in predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5077923.

Rg-100075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02902 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOPS, Tovarna kovinske opreme
in procesnih sistemov, d.d., Industrijska
5, Grosuplje, sedež: Industrijska 5, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/01984/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo datuma, pooblastila zastopnika, spre-
membo statuta z dne 16. 5. 1996 in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5280079
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bogomir Gabrijel, Šmarje Sap, Ljub-
ljanska cesta 31, razrešen 16. 5. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Trontelj Jože,
Mehle Jože in Štegar Zdravko, izstopili
16. 5. 1996, ter Mehle Jože, Šteger Zdrav-
ko, Leskovar Srečko in Virant Vlado, vstopili
16. 5. 1996.

Rg-100076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02903 z dne 11. 7. 1996 pri subjektu
vpisa JUB, Kemična industrija, Dol pri
Ljubljani, št. 28, d.d., sedež: Dol pri Ljub-
ljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta z
dne 31. 5. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5033527000.

Rg-100078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02970 z dne 19. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOLDING MESTA
LJUBLJANE, d.o.o., družba za upravlja-
nje in gospodarjenje z javnimi podjetji,
sedež: Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25680/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5860199
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Kržan Miklavž, Ljubljana, Cerkova 24,
dipl. ing. str., imenovan 19. 5. 1995.

Rg-100080
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02982 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJA-
NA, Podjetje za proizvodnjo električne
energije, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2,
sedež: Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v javno
podjetje, spremembo firme, ustanoviteljev,
pooblastil zastopnika, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5044405
Firma: SAVSKE ELEKTRARNE LJUB-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 45.319,965.411 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Jeseni-

ce, izstop 31. 5. 1996; Skupščina občine
Ljubljana-Šiška, izstop 31. 5. 1996; Repub-
lika Slovenija, ki jo zastopa Vlada RS, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, vstop 31. 5. 1996,
vložek 45.319,965.411 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brguljan Jure, dipl. el. ing., Ljubljana,
Štrukljeva 12, razrešen 8. 12. 1994 in ime-
novan za zastopnika, ki kot vršilec dolžnosti
direktorja potrebuje soglasje nadzornega
sveta za sklepanje pravnih poslov v vredno-
sti nad 80,000.000 SIT, o prometu z ne-
premičninami in najemanju dolgoročnih kre-
ditov.

Člani nadzornega sveta: Ahčin Anton,
Martinec Niko, Miklavčič Borut, Porenta
Marjan, Tavčar Matjaž, Vaupotič Vladimir in
Koršič Albin, vsi vstopili 31. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996:
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje.
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Rg-100081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02985 z dne 26. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/02763/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev podružnice s temile
podatki:

Matična št.: 5049237002
Firma: ETA, živilska industrija, d.d.,

Obrat Mengeš, Glavni trg 16
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1234 Mengeš, Glavni trg 16
Ustanovitelj: ETA, živilska industrija, d.d.,

Kamnik, Kajuhova pot 4, vstop 14. 6. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pin-

terič Viktorija, Kamnik, Zikova 3, imenovana
14. 6. 1996, kot vodja podružnice zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1996:
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin.

Rg-100083

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02996 z dne 19. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/10405/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev domače podružnice
s temile podatki:

Matična št.: 5448743002
Firma: KOMPAS TURIZEM, Turistično

podjetje, d.d., Ljubljana, Podružnica Por-
torož

Skrajšana firma: KOMPAS TURIZEM,
d.d., Ljubljana, Podružnica Portorož

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6320 Portorož, Obala 41
Ustanovitelj: KOMPAS TURIZEM, Turi-

stično podjetje, d.d., Ljubljana, Pražakova
4, vstop 3. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pergar Janez, Ljubljana, Slomškova
35, imenovan 3. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
2222 Drugo tiskarstvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100084
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02997 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOMPAS TURIZEM, turistično pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Pražakova 4, se-
dež: Pražakova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10405/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5448743
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pergar Janez, Ljubljana, Slomškova
35, razrešen 22. 6. 1996 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-100085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01380 z dne 24. 7. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO MARKETING, raziskovanje,
svetovanje in oblikovanje tržnih komu-
nikacij in izdelkov, d.n., Ljubljana, se-
dež: Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naziva za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5385644
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Repovš Jernej, Ljubljana, Černivče-
va ulica 23, razrešen 4. 11. 1991 kot pred-
sednik upavnega odbora in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02899 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PIC CONSULTING, podjetje za gos-
podarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 118, sedež: Tržaška 118, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14227/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in pripojitev
družbe Info Plus, d.o.o., Ljubljana s temile
podatki:

Matična št.: 5541514
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Antauer Igor, Ljubljana,

Chengdujska 26, vstop 11. 11. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Pripojitev družbe INFO PLUS, d.o.o.,
Uvozno in izvozno podjetje, Tržaška 118,
Ljubljana, vpisana na reg. vložku št.
1/22923/00 na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 15. 4. 1994, vpisano v sodni
register s sklepom Srg 2899/94 z dne
16. 7. 1996.

Rg-100087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/06443 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa UM-UNIMAT, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 375, Črnuče, sedež:
Dunajska 375, 1231 Črnuče, pod vložno
št. 1/09071/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5427193
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Seliškar Janez, Ljublja-

na-Črnuče, Dunajska 375, vstop 14. 10.
1990, vložek 1,502.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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; 526 Tr-
govina 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;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Rg-100089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06535 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MERY TRADE, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Komenda, sedež: Kre-
kova 12, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/23643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5795869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Schumet Marija, Ko-

menda, Krekova 12, vstop 9. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
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izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 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 izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-100092

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06614 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa RONA, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing, storitve, zuna-
njo trgovino, zastopanje tujih partnerjev
in konsignacijo, sedež: Tunjiška Mlaka
5b, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/07664/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5399602
Osnovni kapital: 2,344.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovnik Miroslav, izstop

5. 5. 1994; Vrhovnik Marija, Kamnik, Tu-
njiška Mlaka 5b, vstop 23. 10. 1990, vlo-
žek 2,342.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrhovnik Robert, Kamnik, Tunjiška
Mlaka 5b, vstop 5. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrhovnik Miroslav, razrešen 5. 5.
1994; direktor Vrhovnik Robert, imenovan
5. 5. 1994, zastopa družbo z neomejenimi
pooblastili.

Dejavnost se razširi tako, da odslej gla-
si: proizvodnja kovinskih predmetov, pre-
delava, dodelava le-teh; proizvodnja kovin-
skih pokalov in plaket v kombinaciji z le-
som, proizvodnja medalj, polizdelkov in ko-
vine; proizvodnja kovinskega
repromateriala; proizvodnja litih, kovanih in
prešanih proizvodov, kovinsko instalacij-
skih materialov, kovinskih ležajev in orodij
ter kovine in lesa; proizvodnja kovinske em-
balaže in galanterije; predelava papirja in
plastike; proizvodnja papirne in plastične
embalaže; grafična dejavnost, vlivanje črk,
graviranje bakrenih in jeklenih plošč, izde-
lava klišejev in sit za sitotiske; pasarska in
graverska dejavnost; zbiranje in primarna
predelava industrijskih in drugih koristnih
odpadkov iz železa, jekla, barvanih in ple-
menitih kovin nekovin, papirja, tekstila, gu-
me in plastike, stekla, mineralnih in drugih
olj, energetskih goriv ter odpadki rastlin-
skega in živalskega izvora; trgovina na
drobno in debelo neživilskih proizvodov in
sicer lastne proizvodnje; in še: tekstil, vol-
na, metražno blago, preproge – tkane in
netkane, tekstilna konfekcija, usnjena, le-
sena galanterija, izdelki iz protja, računal-
niki, bela tehnika, aparature, faksi, telefo-
ni, avdio-video oprema, kovinsko in elek-
trotehnično blago, kurivo in gradbeni ma-
terial, keramika, steklo in porcelan, barve,
laki, kemikalije, knjige, pisarniški material
in pribor, izdelki domače in umetne obrti,
rezani in okrogli les, pribor za šport in ribo-
lov, kamp oprema, predmeti iz barvastih in
plemenitih kovin, nakit, bižuterija, ure, an-
tikvitete; trgovina z avtomobili, motorji in
deli ter priborom; trgovina v reeksportu;
trgovina in posredovanje z nepremičnina-
mi; trgovina na drobno: trgovina od vrat do
vrat; stojnična trgovina, sejemska prodaja,
katalogna prodaja, prodaja po pošti, pro-
daja ob posebnih priložnostih za posebne
namene; storitve raziskovanja tržišča, mar-
keting, kreiranje ekonomske propagande,
priprava in prezentiranje plakatov in reklam-
nih panojev, aranžiranje in organiziranje
razstav, sejmov in štantov; ren-a-car; me-
njalnica; avtopralnica; obrtni servis za po-
pravilo strojev; samopostrežna avtopoprav-
ljalnica; kovinske storitve; knjigovodske in
računovodske storitve, storitve obdelave
podatkov, vodenje poslovnih knjig in pisar-
niški biroji; zunanja trgovina: izvoz lastnih
proizvodov; izvoz in uvoz neživilskih pro-
izvodov; uvoz surovin in repromateriala ter
polizdelkov za lastno proizvodnjo; zastopa-
nje tujih partnerjev in konsignacija.

Rg-100093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07885 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu
vpisa LEV, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska
26, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5699525
Firma: LEV, Podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Opekar-
ska 26

Osnovni kapital: 1,676.420 SIT
Ustanovitelji: Marjanovič Nenad, Ljublja-

na, Petrovičeva 19, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,676.420 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marjanovič Nenad, imenovan 6. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08030 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TANGRAM TQC, podjetje za sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Tolstojeva 37,
Ljubljana, sedež: Tolstojeva 37, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14899/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in pripojitev družbe KALOR,
d.o.o., Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5555426
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kiauta Marko, Ljubljana,

Puhova 13, vstop 10. 9. 1991, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šturm Borut, Ljubljana-Polje, Novo Polje,
Cesta IX št. 15, vstop 10. 9. 1991, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TANGRAM, d.o.o., Ljubljana, izstop 13. 5.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kiauta Marko, imenovan 13. 5.
1994, kot poslovodja zastopa družbo neo-
mejeno; direktor Šturm Borut, razrešen
13. 5. 1994 in imenovan za družbenika, ki
zastopa družbo neomejeno.

Pripojitev družbe KOLAR, podjetje za
uvoz in izvoz ter trgovino, d.o.o., Ljubljana,
št. reg. vložka 1/9463/00 na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 13. 5. 1994.

Rg-100095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13012 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CENTER ZA DOPISNO
IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM, p.o.,
Ljubljana, Grošljeva 4, sedež: Grošljeva
4, 1117 Ljubljana, pod vložno št.
1/01915/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5269547
Firma: CENTER ZA DOPISNO

IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, vstop 27. 2. 1992, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škorjanec-Kosterca Marija, razre-
šena 14. 9. 1994; zastopnik Gerden Aloj-
zij, Ljubljana-Šentvid, Cesta v hrib 26, raz-
rešen 14. 9. 1994 kot vodja izobraževalne
enote za strojništvo in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
8010 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko
izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklic-
no in strokovno izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
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Rg-100097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14868 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa DISTOR, podjetje za storitve in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Tovarniška 34,
sedež: Tovarniška 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571952
Firma: DISTOR, podjetje za upravlja-

nje in vzdrževanje objektov, d.o.o., Ulica
Vide Pregarčeve 20, Ljubljana

Skrajšana firma: DISTOR, d.o.o., Ulica
Vide Pregarčeve 20, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Vide
Pregarčeve 20

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Gorše Andrej, Ljubljana,

Zaloška 78a, vstop 20. 1. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fifolt Janez, Ljubljana, Streliška 24, vstop
9. 5. 1994, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena de-
la; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti.

Rg-100098
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/16315 z dne 14. 6. 1996 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE – TRIS,
podjetje za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, sedež: Steg-
ne 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti, tipa zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648416
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA ELEKTROZVEZE,

p.o., Ljubljana, Stegne 11, vstop 10. 11.
1992, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kačič Metod, Ljubljana, Hriberniko-
va ulica 10, razrešen 18. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1996:
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-100099

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16426 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Slovenske železarne – Podjetje za
financiranje jeklarstva, d.o.o., Ljubljana,
Gerbičeva 98, sedež: Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5434513
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-100101
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17333 z dne 25. 7. 1996 pri subjektu
vpisa STUDIO MARKETING, raziskovanje,
svetovanje in oblikovanje tržnih komu-
nikacij in izdelkov, d.d., Ljubljana, se-
dež: Vojkova 74, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/07416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti, zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic in povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe ter sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5385644
Osnovni kapital: 23,540.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996:

2213 Izdajanje revij in periodike; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Na podlagi sklepa skupščine z dne
23. 12. 1994 se osnovni kapital zmanjša
na znesek 373.500 SIT z umikom 840 last-
nih delnic.

Rg-100102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17417 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa GRAS, servis grafičnih strojev,
d.o.o., sedež: Dunajska 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436338
Sedež: 1000 Ljubljana, Likozarjeva

ulica 3
Osnovni kapital: 12,225.000 SIT
Ustanovitelj: Andoljšek Karolina, Arh

Slavko, Artač Dejan, Bergant Matjaž, Ber-
čič Anton, Bratkovič Franjo, Bulog Božidar,
Dolenc Mirko, Džordževič Branko, Fele
Zdravko, Glavan Božo, Goričan Darko, Ho-
čevar Ivan, Končan Andrej, Krapež Alojz,
Krznar Vinko, Ljubijankić Sejfulah, Kvas Go-
ran, Laznik Janez, Magajna Božidar, Matin-
šek Rudolf, Miklavc Matjaž, Mikuž Vladimir,
Mlinar Tomaž, Modrijan Dušan, Možina Mi-
lan, Mravlje Ciril, Muminovič Šemsa, Nago-
de Janez, Ograjšek Igor, Okoren Istok, Orel
Franc, Peteh Andrej, Pogačar Matjaž, Ru-
par Janez, Sevšek Miroslav, Smerkolj Ro-
bert, Šibelja Janko, Tavčar Franc, Tehovnik
Franc, Tica Vinko, Urbanija Franc, Vidmar
Franc, Vilar Ljubomir, Zatler Vinko, Zevnik
Jože, Zupančič Robert, Zupančič Stane, Ži-
bert Vinko, Arlič Boris, Grum Andrej, De-
lo-storitve, d.o.o., Tiskarna Tone Tomšič,
p.o., ZUSGP, TOZD Učne delavnice, ŽG
Ljubljana, DO Želežniška tiskarna – vsi iz-
stopili 25. 6. 1994; DELO-Tiskarna, d.o.o.,
Ljubljana, Likozarjeva ulica 1, vstop 28. 12.
1990, vložek 9.077.918,25 SIT, odgovor-
nost: ne odgovaja; DELO – Tisk časopisov
in revij, p.o., Ljubljana, Likozarjeva ulica 1,
vstop 28. 12. 1990, vložek 2,655.147,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tiskarna
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Ljubljana, Ljubljana, Tržaška 42, vstop
28. 12. 1990, vložek 489.733,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lavrič Mark, Ljub-
ljana, Reboljeva 16, vstop 28. 12. 1990,
vložek 733,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Josič Nedeljko, Ljubljana, Topole 19,
vstop 28. 12. 1990, vložek 733.50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Modrinič Mi-
lan, Ljubljana, Gornji rudnik 2/I, vstop
28. 12. 1990, vložek 733,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-100103

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17617 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa LIKO STANDARD, družba za pro-
izvodnjo, d.o.o., Vrhnika, Tržaška 28,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/23416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5772443
Firma: LIKO FRS, finančno računovod-

ske storitve, d.o.o., Vrhnika
Osnovni kapital: 8,280.000 SIT
Ustanovitelji: LIKO, d.o.o., Vrhnika, Tr-

žaška 28, vstop 6. 5. 1993, vložek
4,280.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; PROFIN, d.d., Vrhnika, Tržaška 28, vs-
top 6. 6. 1994, vložek 230.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bajt Branislav, Be-
gunje na Gorenjskem, Begunje 161, vstop
6. 6. 1994, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Berčič Stanislav, Ljub-
ljana, Zaloška 78a, vstop 6. 6. 1994, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dobrovoljc Marija, Borovnica, Gradišni-
kova 2, vstop 6. 6. 1994, vložek 190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dobrovoljc
Nikolaj, Vrhnika, Na Klancu 26, vstop 6. 6.
1994, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Drobnič Janko, Preserje pod Kri-
mom, Preserje 40d, vstop 6. 6. 1994, vlo-
žek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; Koščak-Habat Mojca, Vrhnika, Ob poto-
ku 15, vstop 6. 6. 1994, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gerdina
Ciril, Borovnica, Ul. Bratov Mivšek 20, vs-
top 6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Verbič Andrej, Vrhni-
ka, Kuclerjeva 2, vstop 6. 6. 1994, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Marija, Borovnica, Breg 55, vstop
6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jakopič Jožica, Vrhni-
ka, Ob potoku 9, vstop 6. 6. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakopič Vanja, Vrhnika, Delavsko naselje
23, vstop 6. 6. 1994, vložek 110.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jazbec Rozali-
ja, Vrhnika, Cesta na polje 9, vstop 6. 6.
1994, vložek 230.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jevec Marija, Vrhnika, Verd
157, vstop 6. 6. 1994, vložek 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovač Fri-
derik, Vrhnika, Na Klisu 4b, vstop 6. 6.
1994, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krašovec Andrej, Vrhnika, Mra-
kova c. 17, vstop 6. 6. 1994, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krašovec Dragica, Brezovica pri Ljubljani,
Pot na Tičnico 8, Dragomer, vstop 6. 6.
1994, vložek 140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kržič Janja, Vrhnika, Cesta
Krimskega odreda 5, vstop 6. 6. 1994, vlo-
žek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mikuž Marko, Črni vrh, Črni vrh 8,
vstop 6. 6. 1994, vložek 380.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Modrijan Ivanka,
Borovnica, Ul. Bratov Mivšek 5, vstop 6. 6.
1994, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mrak Ciril, Ljubljana, Rašiška ul.
12, vstop 6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žugelj Anica,
Cerknica, Podskrajnik 8b, vstop 6. 6. 1994,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nagode Lijana, Vrhnika, Partizanski
tabor 6, vstop 6. 6. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Petrič Ja-
nez, Borovnica, Mejačeva ul. 5, vstop 6. 6.
1994, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrič Jožica, Vrhnika, Verd 177,
vstop 6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petrič Lea, Vrhni-
ka, Mirke 13, vstop 6. 6. 1994, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plestenjak Dušan, Brezovica pri Ljubljani,
Molska cesta 14, Log, vstop 6. 6. 1994,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pungerčič Olomir, Ljubljana, Dolinško-
va ul. 5, vstop 6. 6. 1994, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rahne Moj-
ca, Borovnica, Ul. Bratov Mivšek 23, vstop
6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rom Franja, Vrhnika,
Idrijska c. 4, vstop 6. 6. 1994, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rupnik Marjan, Borovnica, Gradišnikova ul.
18, vstop 6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Strgar Roman,
Vrhnika, Krožna pot 8b, vstop 6. 6. 1994,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šubic Andreja, Vrhnika, Tržaška c.
17, vstop 6. 6. 1994, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štempelj Bar-
bara, Borovnica, Pot v Jele 14, vstop 6. 6.
1994, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trček Marjeta, Borovnica, Dol
41, vstop 6. 6. 1994, vložek 110.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Urh Danijela,
Vrhnika, Pot na Košace 8, vstop 6. 6. 1994,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žnidaršič Roman, Ljubljana, Snoje-
va ul. 2, vstop 6. 6. 1994, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mesarič
Milena, Vrhnika, Poštna ul. 3b, vstop 6. 6.
1994, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mikuž Marko, imenovan 7. 6. 1994,
kot v.d. direktorja zastopa družbo neomeje-
no; zastopnik Drobnič Janko, razrešen 6. 6.
1994.

Rg-100105
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17977 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VARPREM, varovanje premoženja
in oseb, d.o.o., sedež: Parmova 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/14273/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, uskladi-
tev dejavnosti in pripojitev družbe B & F,
d.o.o., Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5542138
Firma: VARPREM, Poslovne storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Bizjak Ivica, Ljubljana,

Celovška 263, vstop 18. 12. 1991, vlo-
žek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pripojitev družbe B & F, Biro za finančni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21, št.
reg. vložka 1/12171/00 na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 29. 12. 1994, vpisa-
no v sodni register s sklepom Srg
17977/94 z dne 16. 7. 996.

Rg-100106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18778 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa IB INTEGRAL, Podjetje za opravlja-
nje poslovnih in finančnih storitev,
d.o.o., sedež: Celovška 166, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12381/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5489296
Osnovni kapital: 4,835.837,40 SIT
Ustanovitelji: FO INTEGRAL, Storitve in

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Celovška 166,
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vstop 18. 4. 1991, vložek 2,176.127,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 166, vstop
17. 11. 1994, vložek 824.776 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; SAP LJUBLJANA,
TURBUS, avtobusni promet in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Središka 4, vstop 17. 11.
1994, vložek 56.652 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Integral, avtobusni promet in
turizem Zagorje, d.o.o., Zagorje, Cesta
zmage 4, vstop 17. 11. 1994, vložek
10.905 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Integral, promet, turizem in delavnice, Čr-
nomelj, Belokranjska 22, vstop 17. 11.
1994, vložek 31.385 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Integral, avtobusni promet
Tržič, d.o.o., Tržič, Predilniška 1, vstop
17. 11. 1994, vložek 10.107 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral KUM, avto-
busni promet, delavnice in turizem, d.o.o.,
Trbovlje, Kršičev hrib 1, vstop 17. 11.
1994, vložek 24.469 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SAP SERVO mehanični obra-
ti, d.o.o., Ljubljana, Središka 4, vstop
17. 11. 1994, vložek 30.587 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral Notranjska,
avtobusni promet, p.o., Cerknica, Čabran-
ska 8, vstop 17. 11. 1994, vložek 31.385
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Integral
BREBUS, avtobusni promet, delavnice in
turizem, p.o., Brežice, Cesta svobode 11,
vstop 17. 11. 1994, vložek 17.820 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Integral Stoj-
na, avtobusni promet Kočevje, d.o.o., Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 38, vstop
17. 11. 1984, vložek 105.058 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; VIATOR, podjetje
za mednarodni in tuzemski transport, p.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 244, vstop
17. 11. 1994, vložek 934.888 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Integral, promet in
delavnice, d.o.o., Lendava, Industrijska 1,
vstop 17. 11. 1994, vložek 26.331 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; CEPROM,
podjetje za tovorni promet, p.o., Ljubljana,
Savska 2, vstop 17. 11. 1994, vložek
46.545 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golfturist, turizem in rent agencija, p.o.,
Ljubljana, Trdinova 3, vstop 17. 11. 1994,
vložek 41.491 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gostinstvo Bela Krajina Črnomelj,
p.o., Črnomelj, Kolodvorska 62, vstop
17. 12. 1994, vložek 29.789 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; GTM Gostinstvo in
turizem, d.o.o., Metlika, CBE 28, vstop
17. 11. 1994, vložek 19.416 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Valkarton Logatec,
d.o.o., Logatec, Tržaška 1, vstop 17. 11.
1994, vložek 63.301 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prevozništvo DONAT Ro-
gaška Slatina, d.o.o., Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 30, vstop 17. 11. 1994, vložek
17.820 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Integral, avtobusni potniški promet Primor-
ska, p.o., Idrija, Vodnikova 2, vstop
17. 11. 1994, vložek 38.832 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Avtoservis Slovenj
Gradec, p.o., Slovenj Gradec, Kidričeva
4, vstop 17. 11. 1994, vložek 11.969 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Integral, avto-
busni promet, delavnice in turizem Jeseni-
ce, p.o., Jesenice, Maršala Tita 67, vstop
17. 11. 1994, vložek 181.924 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gostinsko podjetje

FIGOVEC, p.o., Ljubljana, Koblarjeva 34,
vstop 17. 11. 1994, vložek 25.533 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; PARK družba
za prevoz, avtošolo in rent-a-car, d.o.o.,
Ljubljana, Vilharjeva 24, vstop 17. 11.
1994, vložek 40.693 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; DOM, Proizvodno in trgov-
sko podjetje za domačo in umetno obrt –
notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, Mestni trg 24, vstop 17. 11. 1994,
vložek 12.767 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; AS Domžale, p.o., Domžale, Ljub-
ljanska c. 1, vstop 17. 11. 1994, vložek
25.267 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1996:
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 722 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-100110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19447 z dne 15. 7. 1996 pri subjektu
vpisa PROREKO, družba za proizvodnjo
redkih kovin, d.o.o., Borovnica, Ljubljan-
ska 3, sedež: Ljubljanska 3, 1353 Bo-
rovnica, pod vložno št. 1/07939/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5401674
Osnovni kapital: 1,666.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Srečko Florjan in

Novak Marija, oba Borovnica, Ljubljanska
3, vstopila 5. 7. 1990, vložila po 833.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1996:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 517 Druga trgovina na
debelo; 7482 Pakiranje.

Rg-100115
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00144 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa INTERTRADE ITC, podjetje za med-
narodno in notranjo trgovino, d.d., Ljub-
ljana, Kolodvorska 9, sedež: Kolodvor-
ska 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5001773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kastelic Jože, razrešen 28. 10.
1994; zastopnik Jelnikar Harry, Mengeš,
Jemčeva 14b, Trzin, imenovan 28. 10.
1994 kot v.d. generalnega direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100116
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00253 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa EPK, družba za šport in rekreacijo,
d.d., Ljubljana, sedež: Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709300
Firma: EPK, Družba za šport in rekrea-

cijo, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55
Skrajšana firma: EPK, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: ENERGOPLAN, d.d., Ljub-

ljana, Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
27. 11. 1992, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; KERN 90, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
27. 11. 1992, vložek 510.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sraka Vera, Ljublja-
na, Primožičeva 1, vstop 22. 11. 1994, vlo-
žek 510.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00386 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CREDITREFORM, poslovno-infor-
macijske storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/19402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, deležev ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644208
Firma: CREDITREFORM, poslovno-in-

formacijske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CREDITREFORM,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: CREDITREFORM Wirtsc-

haftsauskunftei Kubickl & Zemen KG, Du-
naj, Leichtensteinstrasse 22, vstop 27. 3.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; STOL, d.d., Kamnik, izstop
2. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakrajšek Boris, razrešen 20. 12.
1994; direktor Kubicki Rainer, razrešen
20. 12. 1994; prokuristka Mayer Jelka,
Ljubljana, Cankarjeva cesta 7, imenovana
20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-100119

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01247 z dne 24. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LB Hipo, premoženjska družba,
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d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406528
Ustanovitelj: Ljubljanska banka, d.d.,

Ljubljana, izstop 27. 7. 1994; Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, vstop 27. 7. 1994, vložek
2.054,750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1996:
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; 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-100120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01542 z dne 12. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28170/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev k.d. s temile podat-
ki:

Matična št.: 5898358
Firma: CELIN IN DRUŽBENIK, trgovi-

na, gradbeništvo, storitve, k.d.
Skrajšana firma: CELIN IN DRUŽBENIK,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 25
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Celin Đuro, Ljubljana, Šti-

hova 25, vstop 24. 3. 1995, vložek 4.500
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Celin Justin, Ljubljana, Štihova
25, vstop 24. 3. 1995, vložek 500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Celin Đuro, imenovan 24. 3. 1995,
kot komplementar – direktor, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1996:
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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih

izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-100122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01552 z dne 30. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ADAMOVIĆ J & B, trgovina, d.n.o.,
sedež: Preglov trg 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
spremembo priimka, naslova ustanoviteljice
in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5865859
Firma: KLASIK J&B Adamović in Baša

AB TRGOVINA, d.n.o.
Ustanoviteljica: Baša Branka, Ljubljana,

Dolenjska c. 141c, vstop 14. 9. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamović Branka, rarešena 27. 3.
1995 ter sedaj Baša Branka ponovno ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-100128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03019 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KOMPAS AKTIVA, Podjetje za po-
slovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Praža-
kova 4, sedež: Pražakova 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14065/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540003
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in

aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
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ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-100129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03020 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa ELPO, podjetje za proizvodnjo,
montažo, servisiranje in prodajo elek-
trotehničnih naprav, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Vevška 2, 1260 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/02596/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5296862
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:

3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100131
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03041 z dne 23. 7. 1996 pri subjektu
vpisa Slovenske železnice – Železniško
invalidsko podjetje, d.o.o., sedež: Kolod-
vorska ul. 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25017/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člana nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5824290
Člana nadzornega sveta: Regancin Emil

in Pavšek Jože, oba vstopila 25. 5. 1995.

Rg-100132
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03076 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SMS, Projekt, d.o.o., Projektiranje,
proizvodnja, zastopanje in trgovanje,
Ljubljana, sedež: Ilovški štradon 23a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5424488
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:

011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 013 Mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 112 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Pro-
izvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 159 Pro-
izvodnja pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 211 Proizvodnja vlak-
nin, papirja in kartona; 2213 Izdajanje revij
in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov
in toaletnih sredstev; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-

hanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 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 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 297 Proizvod-
nja gospodinjskih aparatov in naprav; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 300 Proizvod-
nja pisarniških strojev in računalnikov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 311 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 351 Gradnja in popravilo ladij, čol-
nov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 354 Proizvodnja mo-
tornih koles, koles in vozil za invalide; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
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tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živi-
li, pijačami in tobačnimi izdelki v specializi-
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, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 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; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 631 Prekladanje, skladiščenje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-

nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 732 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejav-
nosti; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100135

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03129 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa FORMICO, Import-Export & Marke-
ting, d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana,
sedež: Vodnikova 187, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5793653
Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:

2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-

skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
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 ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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 toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na 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 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-

vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
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; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03143 z dne 26. 7. 1996 pri subjektu
vpisa CARIOLIA, proizvodnja, trgovina, iz-
voz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Le-
tališka 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05072/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5338409
Ustanovitelj: Prebil Pavel, izstop 22. 5.

1995; DSH deutsch-slowenischer Handel
HmbH, Weissach Im Tal, vstop 22. 5.
1995, vložek 4,324.778 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-100139
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03144 z dne 16. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MIKROSTAR, Zastopanje, trgovina
na debelo in drobno, gostinstvo in turi-
zem, zunanja trgovina, proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca
68, sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5499011
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1996:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1586 Predela-
va čaja in kave; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3330 Proizvodnja opre-
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me za industrijsko procesno krmiljenje;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-

lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-
naj 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.; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v 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); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 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; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-10222
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/15507 z dne 20. 9. 1995
pod št. vložka 1/26752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5875943
Firma: BASY – M HRIBERSKI CO.,

d.n.o., podjetje za uvoz-izvoz, trgovino
in proizvodnjo, Stranska pot 1/c, Gro-
suplje

Skrajšana firma: BASY – M HRIBERSKI
CO., d.n.o., Stranska pot 1/c, Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1290 Grosuplje, Stranska
pot 1/c

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Hriberski Matjaž in Hriber-

ski Branka, oba Grosuplje, Stranska pot 1,
vstopila 19. 10. 1994, vložila po 10.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hriberski Matjaž, imenovan 19. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Hriberski Branka, imenovana 19.
10. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo
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z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Rg-30746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/08312 z dne 22. 8. 1995
pri subjektu vpisa ROBINS, podjetje za tr-
govino, inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vodnikova 86, 1000
Ljubljana, pod št. vložka 1/20742/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev ter spremembo os-
novnega kapitala in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5564301
Osnovni kapital: 1,500.378 SIT
Ustanovitelj: Belinger Matjaž, Ljubljana,

Vidnikova 86, vstopil 27. 10. 1992, vložil
1,500.378 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Rozina Matjaž, izstopil 17. 2. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rozina Matjaž, razrešen 17. 2.
1994.

Rg-31607
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/05634 z dne 6. 9. 1995
pri subjektu vpisa CENTRALTERM, Insta-
lacijsko podjetje-inženiring, 1235 Ra-
domlje, Pod hribom, d.o.o., sedež: Pod
hribom, 1235 Radomlje, pod št. vložka
1/05283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333512
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Levačič Franc, vložil

774.690 SIT in Levačič Avgusta, vložila
744.310 SIT, oba Šentvid, Martinova pot
6, vstopila 13. 2. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 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;
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 vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-

jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-35141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15397 z dne 1. 7. 1995
pri subjektu vpisa HERMETICA, d.o.o., ra-
čunalniški inženiring Ljubljana, sedež:
Maroltova 5, 1000 Ljubljana, pod št. vlož-
ka 1/17742/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo sedeža, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika in uskladitev dejav-
nostis temile podatki:

Matična št.: 5855365
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tozon Andrej, izstop

15. 11. 1994; Kmetič Vida, Ljubljana, Ma-
roltova 1, vstop 15. 11. 1994, vložek

1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tozon Andrej, razrešen 15. 11.
1994; direktorica Kmetič Vida, imenovana
15. 11. 1994, zastopa in predstavlja druž-
bo v pravnem prometu brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, 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 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 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, inštalacijskim
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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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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 zu-
naj 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.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 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); 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje

z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-40867

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02112 z dne 8. 3. 1996
pri subjektu vpisa KOSOBRIN, trgovina s
semeni na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Vodnikova 89, sedež: Vodnikova
89, 1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/04070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320143
Ustanovitelj: Valušnik Matjaž, Ljubljana,

Pretnarjeva 1, vstopil 25. 1. 1990, vložil
4,493.000 SIT; odgovornost: ne odgovar-
ja; Premrl Stane, izstopil 4. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 2415 Proizvodnja gnojil in duši-
kovih spojin; 2420 Proizvodnja razkužil, pe-
sticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-

rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 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 oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi 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 materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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 računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
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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 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 kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40905
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/04342 z dne 29. 1. 1996
pri subjektu vpisa OSTROVRHAR Staraši-
nič in družbeniki, d.n.o., proizvodnja, go-
stinstvo, turizem, trgovina in storitve,
Ljubljana-Polje, Zaloška 323, sedež: Za-
loška 323, 1260 Ljubljana-Polje, pod št.
vložka 1/23626/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5810183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Starašinič Nada, Ljubljana, Zaloška
327, razrešena 23. 8. 1995 in imenovana
za zastopnico ki kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996:
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih

materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-42800

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16352 z dne 22. 3. 1996
pri subjektu vpisa IMAGO, projektiranje in
prodaja notranje opreme prostorov,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Kardeljeva 23,
1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/03012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme, sedeža, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307643
Firma: IMAGO, marketinško oblikoval-

ska agencija, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Veselova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sočan Borut, vstopil 15.

11. 1989 in Jenko-Sočan Maja, vstopil 12.
12. 1994, oba Ljubljana, Prešernova 16,
vložila po 750.000 SIT; odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jenko-Sočan Maja, imenovana 12.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996:
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-43428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/05270 z dne 15. 3. 1996
pri subjektu vpisa Mercator-Kmetijska za-
druga Logatec, z.o.o., sedež: Tovarniška
cesta 3, 1370 Logatec, pod št. vložka
1/00649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5151694
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brus Martin, razrešen 5. 10. 1995;
direktor Urbančič Jože, Logatec, Notranj-
ska cesta 62, imenovan 6. 10. 1995., za-
stopa zadrugo brez omejitev v okviru dejav-
nosti zadruge pri notranjem poslovanju, ra-
zen pri investicijah in pri pravnih poslih, ki
se nanašajo na promet z nepremičninami z
osnovnimi sredstvi ali dolgoročnimi plasmaji
nad tolarsko protivrednostjo 10.000 DEM,
za kar je potreben sklep upravnega odbora.
V zunanjetrgovinskih poslih zastopa zadru-
go direktor brez omejitev.

Rg-44337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/03036 z dne 13. 2. 1996
pri subjektu vpisa TERCA, Posredovanje
in trgovina, d.o.o., Rosna pot 1, Ljublja-
na-Polje, sedež: Rosna pot 1, 1260 Ljub-
ljana-Polje, pod št. vložka 1/19287/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, dejavnosti, zastopnika in preoblikova-
nje iz d.o.o. v komanditno družbo s temile
podatki:

Matična št.: 5644038
Firma: MUNI Komac, Družba za pro-

izvodnjo, posredovanje in trgovino, k.d.,
Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: MUNI Komac, k.d.,
Ljubljana-Polje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Rosna

pot 3
Ustanovitelja: Oblak Janez, izstopil 8. 3.

1994; Komac Maruša, Ljubljana-Polje, Ro-
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sna pot 3, vstopila 7. 2. 1992, vložila
150.000 SIT; odgovornost: ne odgovarja;
Komac Srečko, Ljubljana-Polje, Rosna pot
3, vstopil 8. 3. 1994, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Janez, razrešen 8. 3. 1994;
direktor Komac Srečo, imenovan8. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi, v tranzitu in zunaj proda-
jaln; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; komisionarske in agentske
storitve na področju prometa blaga in stori-
tev; proizvodnja raznovrstnih kovinskih iz-
delkov in predmetov iz nekovin; leasing pro-
daja, zastopanje tujih firm, prodaja iz kon-
signacije.

Rg-44686
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19065 z dne 10. 5. 1996
pri subjektu vpisa IMPREX TRADE, Podjet-
je za trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/15714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5571111
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Botonjić Mesud, Ljublja-

na, Rimska 25, vstopil 10. 2. 1992, vložil
1,505.000 SIT; odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Horvatič Silvo, razrešen 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Rg-44811
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02698 z dne 28. 6. 1996
pod št. vložka 1/28096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5950406
Firma: 3V JAVORNIK IN RUPERT,

d.n.o., Storitve, posredovanje in marke-
ting, Ljubljana

Skrajšana firma: 3V JAVORNIK IN
RUPERT, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Janševa uli-
ca 13

Ustanovitelja: Javornik Zmago, Ljublja-
na, Pod topoli 89, vstop 31. 5. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem, Rupert Robert, Ljubljana, Janševa uli-
ca 13, vstop 31. 5. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Javornik Zmago, imenovan 31. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Rupert Robert, imenovan 31. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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 apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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 gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-45049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19915 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa VENOX, podjetje za tr-
govino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Emonska 18, 1000 Ljubljana, pod
št. vložka 1/06567/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, sedeža, firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420571
Firma: VENOX, podjetje za trgovino,

uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, Emon-
ska 18

Sedež: Ljubljana, Celovška 143
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jakhel Ninoslav in Aljaž Ve-

ra, oba Ljubljana, Emonska 18, vstopila
5. 4. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
4543 Oblaganje tal in sten; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-45249
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/05667 z dne 19. 6. 1996
pri subjektu vpisa PP EMBA-P 90, trgovi-
na, gostinstvo, turizem (zunanja trgovi-
na), transport, proizvodnja, posredniš-
tvo, d.o.o., Ivančna Gorica, Vir pri Stični
47, sedež: Vir pri Stični 47, 1295 Ivanč-
na Gorica, pod št. vložka 1/09661/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, firme, osnovnega kapitala,
preoblikovanje iz d.o.o., v k.d., spremem-
bo deležev, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5434262
Firma: PRANJIČ – EMBA, k.d., trgovi-

na, gostinstvo, transport
Skrajšana firma: PRANJIČ – EMBA, k.d.
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Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelja: Pranjič Blaž, Ivančna Gori-

ca, Vir pri Stični 47, izstopil iz d.o.o. in
vstopil v k.d., dne 2. 11. 1995, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Pranjič Anica, Ivančna
Gorica, Vir pri Stični 47, vstop 2. 11. 1995,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1996:
45210 Splošna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52110 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80410 Dejavnost vozniških šol; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti;

Rg-45283

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00558 z dne 19. 3. 1996

pri subjektu vpisa D ELKOM, trgovina, go-
stinstvo, gradbeništvo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 4,
sedež: Ulica Ane Ziherlove 4, 1000 Ljub-
ljana, pod št. vložka 1/11842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5476526
Firma: D ELKOM, trgovina, gostinstvo,

gradbeništvo in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Knezova 2

Sedež: Ljubljana, Knezova 2
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1996:

451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 511 Posredništvo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih 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 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; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-46684
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03865 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa ZUBOVIČ & CO., podjet-
je za trgovino in storitve, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Cesta 24. junija 28, 1231
Ljubljana Črnuče, pod št. vložka
1/27532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935865
Firma: SMOLE & Co., podjetje za trgo-

vino in proizvodnjo, d.n.o., Ig
Skrajšana firma: SMOLE & Co., d.n.o. Ig
Sedež: 1292 Ig, Kot 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zubovič Mustafa in Zubo-

vič Aida, oba izstopila 1. 6. 1996; Smole
Jože in Smole Jožica, oba Ig, Kot 7, vstopi-
la 1. 6. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zubovič Aida, razrešena 1. 6.
1996; direktor Zubovič Mustafa, razrešen
1. 6. 1996; direktor Smole Jože, imenovan
1. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Smole Jožica, imenovana 1. 6.
1996, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996:
156 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
157 Proizvodnja krmil za prehrano živali;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki.

Rg-46716
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/20262 z dne 23. 7. 1996
pri subjektu vpisa WECO TRADE, podjetje
za finančni inženiring in trgovino, d.o.o.,
Linhartova 8, Ljubljana, sedež: Linharto-
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va 8, 1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/17599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, uskladitev in spremembo dejavnosti ter
spremembo ustanoviteljev in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5644003
Osnovni kapital: 6,577.993 SIT
Ustanovitelji: Verhunc Branko, Bled, Ri-

benska 30, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,315.598,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Verhunc Gabr in Verhunc Petra, oba
Radovljica, Cankarjeva 36, vstopila 31. 12.
1994, vložila po 2,631.197,20 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo 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, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 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 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-

ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in malimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-46818
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01979 z dne 11. 7. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENIJALES Grad-
beni material in stavbno pohištvo, druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22, se-
dež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, pod št. vložka 1/13565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5526671
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tehovnik Marko, Škofja Loka, raz-
rešen 1. 5. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja ki kot poslovodja
družbe zastopa družbo neomejeno, razen
pri sklepanju naslednjih pogodb: pogodb
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o nakupu, prodaji ter obremenitvi nepre-
mičnin, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja; pogodb o prometu
blaga in storitev nad vrednostjo 500.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Sloveniji, ki jih sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; po-
godb o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev ter drugih vlaganjih, katere sklepa po
predhodnem soglasju ustanovitelja; po-
godb o najemanju in dajanju kratkoročnih
kreditov in garancijskih pogodb nad vred-
nostjo 100.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki jih sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; pogodb o najemnaju in daja-
nju dolgoročnih kreditov in garancijskih
pogodb, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju ustanovitelja.

Rg-47313
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04014 z dne 2. 9. 1996
pod št. vložka 1/28305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5959357
Firma: ELIX DŽAFIĆ IN PARTNER, Sto-

ritve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ELIX DŽAFIĆ IN PART-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čanžekova

ulica 36
Ustanovitelja: Džafič Fajik in Džafić Rem-

zija, oba Ljubljana, Čanžekova ulica 36,
vstopila 31. 7. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Džafič Fajik, imenovan 31. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, kot direktor;
družbenika Džafić Remzija, imenovana
31. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev,
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-47705
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00829 z dne 1. 10. 1996
pod št. vložka 1/28411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti in
prenos iz OS Krško s temile podatki:

Matična št.: 5568641
Firma: MIK-JAZ, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 18
Osnovni kapital: 1,508.889 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Marjan, Boštanj, Do-

lenji Boštanj 125, vstop 18. 5. 1994, vlo-
žek 1,508.889 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jazbec Marjan, imenovan 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl. št.
1/3746/00 s firmo; MIK-JAZ trgovina in
storitve, d.o.o., Dolenji Boštanj 125, Bo-
štanj.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 1321/94 dne 23. 5. 1996, pri OS
Krško.

Rg-48125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02860 z dne 31. 7. 1996
pri subjektu vpisa ANANDA, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, storitve, go-
stinstvo, turizem in zunanjo trgovino,
Ljubljana, sedež: Mencigerjeva 33,
1000 Ljubljana, pod št. vložka
1/02814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5302170
Firma: TIM & TIM, turizem, trgovina in

agencijske storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIM & TIM, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 6
Ustanovitelja: Novosel Mišo, izstop 4. 6.

1996; Martinjaš Marijan, Čakovec, Stanka
Vraza 16, vstop 4. 6. 1996, vložek
1,015.950 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Štepec Tomislav, Ljubljana, Tugomarje-
va 16, vstop 4. 6. 1996, vložek 547.050
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novosel Mišo, razrešen 4. 6. 1996;
direktor Štepec Tomislav, imenovan 4. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996:
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 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; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
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ne s finančnim posredništvom; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke opreme;
71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo  razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne preireditve; 9233 Dejavnost sej-

mišč in zabaviščnih parkov 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48682
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04605 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa DADI-TVS, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Glo-
narjeva 8, 1000 Ljubljana, pod št. vlož-
ka 1/21733/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5721857
Firma: DADI-TVS, trgovina, nepremič-

nine, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čadež Radojka, izstop 6.

9. 1996; Mihajlović Radoslav, Ljubljana,
Preglov trg 11, vstop 6. 9. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Krznar Angelika, Kranj, Ul. Rudija Papeža
1, vstop 6. 9. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mihajlović Radoslav, razrešen 6. 9.
1996; prokurist Mihajlović Radoslav, ime-
novan 6. 9. 1996; direktorica Krznar Ange-
lika, imenovana 6. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili;; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
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