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Uradne objave

Sodni register

KRANJ

Rg-100456
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03651 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa FREIALEX, import – export,
Luže, d.o.o., sedež: Luže 63, 4212 Viso-
ko, pod vložno št. 1/04113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5683468
Osnovni kapital: 1,910.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 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; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0202 Gozdarske storitve; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
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.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545

Druga zaključna gradbena dela; 5010 Tr-
govina 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 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; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-100481
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00846 z dne 21. 11. 1996 pod
št. vložka 1/05886/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5981140
Firma: KLEM PLESK TERAN & CO.,

k.d., soboslikarska dela in storitve
Skrajšana firma: KLEM PLESK TERAN

& CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4244 Podnart, Ovsiše 47
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Teran Klemen, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
Teran Tadej, odgovornost: ne odgovarja,
oba iz Podnarta, Ovsiše 47, vstopila 27. 9.
1996, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teran Klemen, imenovan 27. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-

jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
22120 Izdajanje časopisov; 22150 Drugo
založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 28520 Splošna meha-
nična dela; 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
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; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74700 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov.
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Rg-100491
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00949 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa CEDRA, gozdne storitve,
d.o.o., Preddvor, sedež: Preddvor 123,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/03324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenika, direktorja, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646391
Firma: TGT 56 – ODISEJ, turizem, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TGT 56 – ODISEJ,

d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 2
Osnovni kapital: 3,112.000 SIT
Ustanovitelj: Fende Rajko, izstop 10. 11.

1994; Starc Igor, Kranj, Jaka Platiša 7, vs-
top 10. 11. 1994, vložek 3,112.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fende Rajko, razrešen 10. 11.
1994; direktor Starc Igor, imenovan 10. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-100494
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00963 z dne 18. 11. 1996 pod
št. vložka 1/05880/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981883
Firma: HARTMAN & HARTMAN, pro-

izvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: HARTMAN & HART-
MAN, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4240 Radovljica, Linhartov
trg 10

Ustanovitelja: Hartman Karlo in Hartman
Vanda, oba z Jesenic, Kurirska pot 1a, vsto-

pila 21. 10. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hartman Karlo, imenovan 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Hartman Vanda, imenovana 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1996:
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; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 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;
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.; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-100506
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00874 z dne 8. 11. 1997 pod
št. vložka 1/05877/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947863
Firma: SSAB HARDOX, trgovina z je-

klom, d.o.o.
Skrajšana firma: SSAB HARDOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Blej-

ska Dobrava 17a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SSAB OXELOSUND AKTIE-

BOLAG, Oxelosund, Oxelosund 61380,
vstop 28. 5. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bengt
Olof Martinsson, Tranas, Vetegatan 5, ime-
novan 28. 5. 1996, kot direktor-poslovod-
ja, zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Ažman Daniel, Blejska Dobrava, Blejska Do-
brava 17a, imenovan 28. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:
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; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 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;
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-
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terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.

Rg-101837

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03820 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ARCHING, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ra-
dovljica, sedež: Gubčeva ul. 2, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/03549/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, kapitala,
akta o ustanovitvi, ustanoviteljev, zastopni-
ka, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5878047
Firma: GARP, trgovina in storitve,

d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: GARP, d.o.o., Radov-

ljica
Sedež. 4240 Radovljica, Cankarjeva

ul. št. 12
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelj: Pangerc Matjaž, izstop

22. 12. 1994; Gašperšič Aleš, Radovljica,
Cankarjeva ul. št. 12, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1,658.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pangerc Matjaž, razrešen 22. 12.
1994; direktor Gašperšič Aleš, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 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; 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 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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.; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-101880

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/0099 z dne 12. 12. 1996 pri

subjektu vpisa TENNISSHOP WIMBLE-
DON, trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Kranj, sedež: Britof 24, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02145/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme, skrajšane firme,
družbenika, zastopnika, naslova družbeni-
kov ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5480523
Firma: TW, trgovina in zastopstvo,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: TW, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 2,208.000 SIT
Ustanovitelji: TENNISSHOP WIMBLE-

DON, izstop 22. 8. 1994; Strouken
Hans-Josef, Kranj, Britof 24, vstop 2. 10.
1990, vložek 1,104.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Strouken Karl-Otto, Viktring,
Siebenbuergengasse 15, vstop 22. 8.
1994, vložek 1,104.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Strouken Hans-Josef, razrešen 22. 8. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 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; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
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hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-101903
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03587 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GROBOVŠEK, proizvodno,
trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Kokra, sedež: Kokra 44, 4206 Zgornje
Jezersko, pod vložno št. 1/03186/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5586291
Osnovni kapital: 1,519.229 SIT
Ustanovitelj: Grobovšek Anton, Zgornje

Jezersko, Kokra 44, vstop 5. 3. 1992, vlo-
žek 1,519.229 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1996:
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5170 Druga trgovina na debelo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101912
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03757 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SABEX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Jesenice, sedež:
Tomšičeva 54, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04928/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789770
Osnovni kapital: 1,610.300 SIT
Ustanovitelja: Samardžija Dragan, Jese-

nice, Stražišarjeva 27, vstop 21. 3. 1993,

vložek 805.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Berlisk Andraž, Jesenice, Tomši-
čeva 54, vstop 21. 1. 1993, vložek
805.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in gos-
tiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti.

Rg-103323
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03770 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DANDY-M, trgovina, d.o.o.,
Radovljica, sedež: Vrbnje 31, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/02234/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5587212
Osnovni kapital: 1,500.440 SIT
Ustanovitelj: Mauko Branko, Radovljica,

Vrbnje 31, vstop 14. 2. 1991, vložek
1,500.440 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-103338
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01111 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AURELIA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Kranj, sedež: Koroška c. 47,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/03210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5594936
Firma: AURELIA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Partizanska c. 26
Osnovni kapital: 1,516.111 SIT
Ustanoviteljica: Dolenc Dejan, izstop

25. 5. 1995; Hudobivnik Francka, Naklo,
Krakovo 46, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,516.111 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dolenc Dejan, razrešen 25. 5. 1995;
direktor Hudobivnik Štefan, imenovan 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 1. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
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portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 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.; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vo-
de; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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-
koholnimi pijačami; 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; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 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; 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; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6220 Izredni zračni 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.; 6420 Te-
lekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8042 Dru-
go izobraževanje; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-103402
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03773 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE,
d.o.o., Jesenice, sedež: C. železarjev št.
8, 4270 Jesenice, pod vložno št.

1/02212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo fir-
me ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5475619
Firma: ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽELEZARNA JESE-

NICE, d.o.o.
Ustanovitelj: SLOVENSKE ŽELEZARNE,

d.d., Ljubljana, Moše Pijadejeva 5, vstop
15. 3. 1991, vložek 1,518,591.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-105013
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03975 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TOMA, Info-Import-Export,
Kranj, d.o.o., sedež: Hrastje 38, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01454/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
ljev, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5408865
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajec Matej, izstop 28. 4.

1994; Knific Tomaž, Kranj, Hrastje 38, vs-
top 19. 6. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Matej, razrešen 28. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 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; 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
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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; 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; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-105026
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03155 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HELING MOJSTRANA, pod
vložno št. 1/02459/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanovitelja, preoblikovanje v
komanditno družbo ter razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5509564
Firma: HELING MHE PODREKAR –

KELBL & DRUŽBENIKI, inženiring, pro-
izvodnja, marketing, svetovanje, storitve
in zastopanje, k.d., Mojstrana

Skrajšana firma: HELING MHE PO-
DREKAR – KELBL & DRUŽBENIKI, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4281 Mojstrana, Pod Gran-

čiščem 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Podrekar Matevž, izstop

25. 8. 1994; Podrekar Matevž, Mojstrana,
Pod Grančiščem 1, vstop 25. 8. 1994, vlo-
žek 400 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Kelbl Janko, izstop 25. 8.
1994; Kelbl Janko, Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 48, vstop 25. 8. 1994, vložek
400 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Vrečko Branko, Lesce, Vrta-
ča 13, vstop 22. 11. 1990, vložek 300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kelbl Bran-
ka, Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 48, vs-
top 22. 11. 1990, vložek 300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Podrekar Aleš, Moj-
strana, Pod Grančiščem 1, vstop 22. 11.
1990, vložek 300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pesjak Blaž, izstop 25. 8. 1994;
Pesjak Boris, Žirovnica, Breg 154, vstop
25. 8. 1994, vložek 300 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podrekar Matevž, imenovan 22. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 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.; 4010 Oskrba z elektriko;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4521 Splošna gradbena dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-105075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00159 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TIP – TOP, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kranj, sedež: Struževo 45d,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5708338
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Jezeršek Marjan, Kranj, Stru-

ževo 45b, vstop 21. 12. 1992, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105084
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00158 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ORTO, kovinsko predelo-
valno podjetje, Podbrezje, d.o.o., sedež:
Podbrezje 11, 4203 Duplje, pod vložno
št. 1/05026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in povi-
šanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5844002
Firma: ORTO, kovinsko predelovalno

podjetje, Podbrezje, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,043.044 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Tone, Duplje, Pod-

brezje 22, vstop 8. 7. 1993, vložek
2,043.044 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1997:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 4 / 22. 1. 1998 / Stran 255

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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 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; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106061
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03980 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PROMPT, podjetje za in-
formacijski in računalniški inženiring ter
trženje, Žirovnica, d.o.o., sedež: Breg
146, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/01466/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5409250
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Praprotnik Peter, Radovlji-

ca, Gradnikova 57, vstop 28. 6. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; 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; 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 toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na 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
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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 naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-106068
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00567 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa JOSS, trgovina in storitve,
d.o.o., Tržič, sedež: Lom 69, 4290 Tržič,
pod vložno št. 1/04891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo družbenikov in vložkov,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5777810
Firma: JOSEF & JOSEF, trgovina in

storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: JOSEF & JOSEF,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Josef Smiljan, Tržič, Lom

69, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 22. 2.
1995, vložek 50.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Josef Darja,
Tržič, Lom 69, vstop 22. 2. 1995, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Josef Smiljan, razrešen 22. 2. 1995
in imenovan za družbenika; družbenica Jo-
sef Darja, imenovana 22. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 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.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-106078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00372 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VILA BISTRICA, kulturni in
poslovni center, d.o.o., sedež: Pot na Bi-
striško planino 29, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/02688/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravek matične številke s
temile podatki:

Matična št.: 5537096

Rg-106080
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00961 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MIKO, podjetje za izdelavo
in montažo kovinske opreme, d.o.o., Ra-
dovljica, sedež: Cankarjeva 14, 64240
Radovljica, pod vložno št. 1/02773/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, preoblikova-
nje iz d.o.o., v d.n.o., spremembo družbe-
nika, deležev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in izvzetje od
zastopanja s temile podatki:

Matična št.: 5550416
Firma: MIKO, OLAJ IN DRUŽBENICA,

podjetje za izdelavo in montažo kovin-
ske opreme, d.n.o., Radovljica

Skrajšana firma: MIKO, OLAJ IN DRUŽ-
BENICA, d.n.o., Radovljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4240 Radovljica, Cankarje-
va 14

Ustanovitelja: Olaj Jožef, Radovljica,
Cankarjeva ul. 14, izstopil iz d.o.o. in vsto-
pil v d.n.o. 28. 4. 1995, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Olaj Majda, Radovljica, Cankarjeva
ul. 14, vstop 28. 4. 1995, vložek 4.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Olaj Majda, imenovana 28. 4.
1995, je izvzeta od zastopanja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 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.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-106085
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00338 z dne 24. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS TIM, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, d.o.o., Zgornje Gorje, se-
dež: Zgornje Gorje 52, 4247 Zgornje
Gorje, pod vložno št. 1/03493/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1121766
Firma: POLIS TIM, gostinstvo, turizem,

trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: POLIS TIM, d.o.o.,

Kranj
Sedež. 4000 Kranj, Jenkova 6

Rg-106086
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00125 z dne 21. 3. 1997 pri
subjektu vpisa POLIS TIM, gostinstvo, tu-
rizem, trgovina, d.o.o., Zgornje Gorje, se-
dež: Zgornje Gorje 52, 4247 Zgornje
Gorje, pod vložno št. 1/03493/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika, zastopnika, dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 1121766
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Štefka, Radovljica,

Cankarjeva 46, vstop 7. 4. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markič Janez, Ihan, p. Domžale, Šolska uli-
ca 10, vstop 27. 1. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mar-
kič Janez, imenovan 27. 1. 1997, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 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; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
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mi, usnjem; 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; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74842

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106094
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00844 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ZARJA, trgovsko podjetje,
Jesenice, d.o.o., sedež: Titova 1, 64270
Jesenice, pod vložno št. 1/02220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovne vloge, spremembo družbe-
nika, akta o ustanovitvi, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5425077
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 1
Osnovni kapital: 184,457.000 SIT
Ustanovitelj: TEKSTIL, proiz. in trg. podj.,

izstop 31. 10. 1991; Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 1. 1.
1995, vložek 184,457.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Antauer Igor, razrešen 16. 5.
1995; direktorica Komljanec Sodja Vitomi-
ra, Jesenice, Tomšičeva 48, imenovana
16. 5. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev, razen glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter po na-
ravi podobnih drugih poslov, za kar potre-
buje predhodno soglasje ustanovitelja kot
organa upravljanja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z

drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi 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; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-106094a
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00537 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZARJA, trgovsko podjetje,
Jesenice, d.o.o., sedež: Titova 1, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/02220/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravo
sklepa 844/95 zaradi napačno vpisane ma-
tične številke družbe s temile podatki:

Matična št.: 5477026

Rg-106095
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00134 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ČETRTA POT, trgovina in
informatika, d.o.o., Kranj, sedež: Plani-
na 3, 64000 Kranj, pod vložno št.
1/00963/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337976
Firma: ČETRTA POT, avtomatska

identifikacija, računalništvo in informa-
tika, d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Planina 3
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih spre-
jemnikov, aparatov in opreme za snemanje
in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
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; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-106111
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00822 z dne 11. 3. 1997 pri sub-

jektu vpisa JUPAJ IN BYTYQI, družba za
gradbeništvo, Kranj, d.n.o., sedež: Struže-
vo 3a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05764/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5934478
Sedež: 4000 Kranj, Struževo 22

Rg-106114
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00298 z dne 10. 3. 1997 pod
št. vložka 1/05951/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121685
Firma: TEMPO TRADE, računovodstvo

in finančno svetovanje, Škofja Loka,
d.o.o.

Skrajšana firma: TEMPO TRADE, Škof-
ja Loka, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Pod Plev-
no 52

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šparovec – Djordjevič

Majda, Škofja Loka, Pod Plevno 52, vstop
4. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šparovec – Djordjevič Majda, ime-
novana 4. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106121

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04043 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GALILEO, trgovsko pro-
izvodno podjetje, Kranj, Bleiweisova 61,
d.o.o., sedež: Bleiweisova 61, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00431/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povišanje osnovne vloge, spremembo frime
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5293634
Firma: GALILEO, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GALILEO, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Cesta kokrškega

odreda 5
Osnovni kapital: 1,544.600 SIT
Ustanovitelja: Govekar Sašo, Kranj, Šor-

lijeva 22, vstop 20. 10. 1989, vložek
10.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Je-
lovčan Matjaž, Ljubljana, Ljubeljska 25, vs-
top 20. 10. 1989, vložek 1,534.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, 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;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarni obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvod-
nja razstreliv; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 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; 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;
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.; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 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; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-106128
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03399 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MIKADO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Tržič, sedež: Na jasi 29, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/03135/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5598974
Osnovni kapital: 1,567.300 SIT
Ustanovitelj: Mikulič Davor, Tržič, Kovor-

ska 53, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,567.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 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
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; 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
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106129
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03360 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MEDICON, proizvodnja in
trgovina z medicinsko opremo, Bled,
d.o.o., sedež: Kumerdejeva 14, 4260
Bled, pod vložno št. 1/02892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5560420
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Erman Staško, Bled, Kumer-

dejeva 14, vstop 13. 11. 1991, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106132
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00222 z dne 17. 3. 1997 pod
št. vložka 1/05961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1122908
Firma: TURIZEM BEŠTER, gostinstvo

in turizem, k.d.
Skrajšana firma: TURIZEM BEŠTER,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4244 Podnart, Poljšica 20
Osnovni kapital: 800.000 SIT
Ustanovitelji: Bešter Tatjana, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem; Be-
šter Frančiška, Bešter Franc, Bešter Nata-
ša, vsi iz Kranja, Smledniška cesta 67, vsto-
pili 11. 2. 1997, vložili po 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Bešter Tatjana, imenovana
11. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-

govina na drobno s kozmetičnimi in 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no 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; 55112 Dejavnost penzionov;
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;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-106137

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00260 z dne 12. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INFICO, finančna družba,
d.o.o., sedež: Maistrov trg 7, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/05697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5929075
Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 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 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,

začimbami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 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;
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; 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 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; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih bar-
ih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
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(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 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; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106142

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04100 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AQUAHIT, vzdrževanje, tr-
govina in storitve, Kranj, d.o.o., sedež:
Zasavska 16, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366682
Osnovni kapital: 1,515.075 SIT
Ustanovitelj: Vilfan Simon, Kranj, Zasav-

ska 16, vstop 18. 5. 1990, vložek
1,515.075 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3.1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-

sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 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; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106150
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04085 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa GOTUS, gostinstvo-turi-
zem-Stanović, d.o.o., Dovje Mojstrana,
sedež: Pod Kepo, 4281 Dovje Mojstra-
na, pod vložno št. 1/03781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in vložka družbenika, spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5852218
Sedež: 4281 Mojstrana, Dovje 127c
Osnovni kapital: 1,640.839 SIT
Ustanovitelj: Stanović Stjepan, Gozd

Martuljek, Jezerci 17, vstop 20. 7. 1992,
vložek 1,640.839 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-106152
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04082 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa FORMA 92, proizvodno in
trgovsko podjetje, Škofja Loka, d.o.o.,
sedež: Sv. Duh 93, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/00437/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5294614
Osnovni kapital: 1,565.500 SIT
Ustanovitelj: Križnar Jurij, Škofja Loka, Sv.

Duh 93, vstop 19. 10. 1989, vložek
1,565.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 4010 Oskrba z elektriko; 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106156

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04098 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa JAKOB, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, Preddvor, d.o.o., se-
dež: Nova vas 10, 4205 Preddvor, pod
vložno št. 1/01123/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in vložka družbenika, spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388511
Osnovni kapital: 1,536.500 SIT
Ustanovitelj: Bulovec Florijan, Preddvor,

Nova vas 10, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,536.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997:
1930 Proizvodnja obutve; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3350 Proizvodnja
ur; 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.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
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Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim 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;
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; 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; 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; 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
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6420 Te-
lekomunikacije; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-106159

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04079 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PENZION JAGODIC, go-
stinstvo in turizem, Vopovlje, d.o.o., se-
dež: Vopovlje 10, 4207 Cerklje, pod vlož-
no št. 1/01198/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5409403
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 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;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, 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; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 4 / 22. 1. 1998 / Stran 263

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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na 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; 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.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-

nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-106167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00128 z dne 11. 3. 1997 pod
št. vložka 1/05954/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125818
Firma: AVTOCENTER VRTAČ, podjet-

je za prodajo in servisiranje vozil, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4212 Visoko pri Kranju, Viso-

ko 77a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vrtač Janez, Visoko pri

Kranju, Visoko 112, vstop 27. 1. 1997, vlo-
žek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrtač – Pičman Anita, Kranj, Britof
39, vstop 27. 1. 1997, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vr-
tač Janez, imenovan 27. 1. 1997 kot po-
slovodja – direktor, potrebuje sklep skupšči-
ne za sklenitev pogodbe o nakupu, prodaji
ali obremenitvi nepremičnin.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2852 Splošna mehanična dela;
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 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-107491

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00193 z dne 1. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05965/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1126059
Firma: BARAGOV VRTEC, KRANJ, za-

sebni vrtec
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Šolska ulica 1
Ustanovitelj: RIMSKOKATOLIŠKO ŽUP-

NIJSTVO KRANJ – ŠMARTIN, Kranj, Šol-
ska ulica 1, vstop 3. 2. 1997, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Berglez Ciril, Kranj, Šolska ulica 1,
imenovan 3. 2. 1997, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol.

Rg-107492

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00241 z dne 1. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05966/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122169
Firma: PRISTAVEC, družba za šport in

trgovino, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: PRISTAVEC, Bled,

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

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Sebenje 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pristavec Tadej in Prista-

vec Matjaž, oba z Bleda, Sebenje 64, vsto-
pila 8. 1. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pri-
stavec Matjaž, imenovan 8. 1. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Pristavec Tadej, imenovan 8. 1. 1997, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 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; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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-
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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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 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 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107493
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00239 z dne 1. 4. 1997 pod št.

vložka 1/05967/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1126156
Firma: MRAZ BRANE & CO, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: MRAZ BRANE & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Pot na Jošta 25
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Mraz Branko in Mraz Ja-

nja, oba iz Kranja, Pot na Jošta 25, vstopila
17. 2. 1997, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mraz Branko, imenovan 17. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Mraz Janja, imenovana 17. 2. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi 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 mo-
tornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina 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, 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-107499
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03965 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa OKARINA, gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Bled, sedež: Riklijeva 9,
4260 Bled, pod vložno št. 1/01207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5396131
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Osnovni kapital: 10,983.000 SIT
Ustanovitelja: Ličof Leo, Bled, Koriten-

ska 18, vstop 19. 1. 1990, vložek
5,491.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šraj Borut, Ljubljana, Jamova 50, vstop
26. 3. 1991, vložek 5,491.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1543 Proizvodnja mar-
garine in podobnih jedilnih maščob; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7481 Fotografska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-107498
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00587 z dne 1. 4. 1997 pri

subjektu vpisa PROKSIMA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Cesta v Polico 9,
4207 Cerklje na Gorenjskem, pod vlož-
no št. 1/05088/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5790115
Firma: PROKSIMA, managment in sve-

tovanje, d.o.o.

Rg-107501
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00863 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa HOHNER, podjetje za trgo-
vino glasbenih instrumentov in umet-
niških del, d.o.o., Begunje, sedež: Begu-
nje 23, 4275 Begunje, pod vložno št.
1/01354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5401763
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 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;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-107502

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03908 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa REGENERATIVNI CENTER
RIKLI, podjetje za šport, rekreacijo in
turizem, d.o.o., Bled, sedež: Cankarjeva
4, 4260 Bled, pod vložno št. 1/04923/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in uskladitev de-

javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5785006
Osnovni kapital: 1,657.757 SIT
Ustanovitelj: Zonik Leopold, Žirovnica,

Rodine 59, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,657.757 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-107509
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04093 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MONTER, podjetje za in-
stalacijo centralnih napeljav, vodoinsta-
lacijskih del in trgovino, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Puštal 116, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/01917/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5482399
Osnovni kapital: 1,564.380 SIT
Ustanovitelj: Galičič Bojan, Škofja Loka,

Puštal 116, vstop 14. 12. 1990, vložek
1,564.380 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 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;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5143 Trgovina na debelo z ele-
ktričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 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-
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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; 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; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Rg-107512
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00016 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TUTI – FRUTI, podjetje za
trgovino na drobno in debelo, Naklo,
d.o.o., sedež: Ul. 26. julija 28, 4202 Na-
klo, pod vložno št. 1/01314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5394562
Osnovni kapital: 1,897.000 SIT
Ustanovitelj: Lebar Štefan, Šenčur, Viso-

ko 86a, vstop 4. 5. 1990, vložek 1,897.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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;
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; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-

govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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, 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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.

Rg-107514
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00017 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BATIK, uvozno-izvozno,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ručigajeva 48, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5661633
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelja: Simčič Jože in Simčič Ma-

rija, oba iz Kranja, Ručigajeva 48, vstopila
14. 9. 1992, vložila po 768.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-

nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, 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.; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-107515
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04101 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TAŽ, podjetje za avtokle-
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parstvo in trgovino, d.o.o., Žiri, sedež:
Logaška cesta 43, 4226 Žiri, pod vložno
št. 1/01817/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5448301
Osnovni kapital: 2,172.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurca Elizabeta, Žiri, Lo-

gaška cesta 43, vstop 14. 11. 1990, vlo-
žek 2,172.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997.
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; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi.

Rg-107517
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03999 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VAYA CON DIOS, podjetje
za trgovino in marketing, d.o.o., Šenčur,
sedež: Sveteljeva 4, 4208 Šenčur, pod
vložno št. 1/04647/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo družbenika in zastopnika ter spre-
memo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5877903
Firma: VAYA CON DIOS, stortive in po-

sredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VAYA CON DIOS,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grilc Gregorij, izstop

16. 8. 1994; Pavlin Damijan, Kranj, Blei-
weisova 100, vstop 20. 11. 1994, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pavlin Polona, Kranj, Bleiweisova 100,
vstop 20. 11. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grilc Gregorij, razrešen 16. 8. 1994;
direktor Pavlin Ignac, Kranj, Bleiweisova
100, imenovan 20. 11. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-107518
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03931 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SAAS, podjetje za prevoz-
ništvo, d.o.o., Kranj, sedež: Kokrški log
3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05181/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5822564
Osnovni kapital: 1,502.759 SIT
Ustanovitelj: Peteh Srečo, Kranj, Kokrški

log 3, vstop 27. 5. 1993, vložek 1,502.759
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z 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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-107519
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03946 z dne 4. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa KANJA-PROTECT, varovanje
premoženja, storitve, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Radovljica, sedež: Šercerje-
va 22, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo družbenikov ter spremembo dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800587
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ankerst Franci, Radovlji-

ca, Vrbnje 9, vstop 20. 4. 1993, vložek

977.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Javor Gabrijel, Bled, Alpska cesta 17, vstop
20. 12. 1994, vložek 525.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-107523
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03953 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZURICOM, podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke
storitve ter kooperacije in trgovina na
debelo, Kranj, d.o.o., sedež: Zupančiče-
va 41, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00584/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo naslova družbenika in zastop-
nika ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5303656
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tulipan Simon, Medvode,

Verje 28, vstop 16. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tulipan Simon, imenovan 16. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 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; 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; 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-
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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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih 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; 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; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107525
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03943 z dne 8. 4. 1997 pri

subjektu vpisa STEP, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Lesce,
d.o.o., sedež: Alpska 55, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/00983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter razširitev in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5344212
Osnovni kapital: 1,946.000 SIT
Ustanovitelj: Ptiček Bojan, Lesce, Alpska

55, vstop 14. 2. 1990, vložek 1,946.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina 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, 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-107530
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00462 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EXPLEO G & A, opravljanje
svetovalnih, trgovskih in drugih poslov,
Kranj, d.o.o., sedež: Cesta Staneta Ža-
garja 39, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
skrajšane firme, družbenikov, zastopnikov,
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411521
Firma: EXPLEO, družba za ekonom-

ske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, d.o.o., Begunjska 6, Kranj

Skrajšana firma: EXPLEO, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Begunjska 6
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Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Grims Cvetka, izstop

9. 12. 1994; Jarc Darko, izstop 9. 12.
1994; Pucelj Stanislav, izstop 9. 12. 1994;
Fišer Valerija, Kranj, Begunjska 6, vstop
9. 12. 1994, vložek 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sebastian Matej,
Kranj, Begunjska 6, vstop 9. 12. 1994, vlo-
žek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pucelj Stanislav, razrešen 9. 12.
1994; direktor Sebastian Matej, imenovan
9. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107535
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00349 z dne 10. 4. 1997 pod
št. vložka 1/05975/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192523
Firma: ZALOŽBA TURISTIKA, CHVA-

TAL IN CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Savska c. 34
Ustanovitelja: Chvatal Mira, Cerklje, Ve-

lesovo 16, vstop 19. 3. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Chvatal
Matjaž, Kranj, Zoisova ul, 48, vstop 19. 3.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Chvatal Mira, imenovana 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Chva-
tal Matjaž, imenovan 19. 3. 1997, je izvzet
od zastopanja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 10. 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; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
74810 Fotografska dejavnost.

Rg-107538
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00599 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BP, trgovina in posredniš-
tvo, d.o.o., Zg. Bitnje, sedež: Zg. Bitnje
240a, 64209 Žabnica, pod vložno št.
1/00637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, deležev, izvzetje od za-
stopanja in preoblikovanje v d.n.o. ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490260
Firma: M IN M ŠUBIC, družba za trže-

nje in svetovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: M IN M ŠUBIC, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Zgornje Bitnje

240a
Ustanovitelja: Kopitar Veronika, izstop

25. 5. 1994; Šubic Mojca, izstop 25. 5.
1994; Križnar Natalija, izstop 25. 5. 1994;
Hočevar Marjana, izstop 25. 5. 1994; Šu-
bic Mojca, Žabnica, Zg. Bitnje 14a, vstop
25. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Šu-
bic Miran, Žabnica, Zg. Bitnje 24a, vstop
25. 5. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Šubic Mojca, razrešena 25. 3.
1995 in imenovana za družbenico, ki je izv-
zeta od zastopanja; direktor Šubic Miran,
imenovan 25. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti.

Rg-107539
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01254 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ROŽCA, trgovsko podjet-
je, Jesenice, p.o., sedež: Titova 16,
64270 Jesenice, pod vložno št.
1/00691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skraj-
šane firme, tipa zastopnika, ustanovitelje,
kapital, nadzorni svet, spremembo dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5024676
Firma: TP ROŽCA, trgovsko podjetje,

d.d., Jesenice
Skrajšana firma: TP ROŽCA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 16
Osnovni kapital: 199,054.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 17. 12. 1996,
vložek 19,905.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 17. 12. 1996,
vložek 19,905.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 17. 12. 1996, vložek
43,095.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
17. 12. 1996, vložili 39,811.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 17. 12. 1996, vlo-
žili 10,650.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci javne prodaje delnic,
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vstopili 17. 12. 1996, vložili 65,688.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zugwitz Stanko, Jesenice, Aljaževa
c. 19, razrešen 17. 12. 1996 in imenovan
za člana začasne uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ozebek Mojca,
Zupančič Apolonija in Zgonec Ljudmila, vse
vstopile 17. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni 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; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Vpis pravnih posledic lastninskega pre-
oblikovanja na podlagi odločbe Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00989/01377-1996/KJ z dne 20. 12.
1996.

Rg-107543
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00334 z dne 8. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa ODEJA, tovarna prešitih odej,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva 80,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00247/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo statuta z dne 7. 2. 1996,
člane nadzornega sveta in naziv osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5034175
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Skrušny Anka, Ljubljana, Vrtača 7a, razre-
šena 7. 2. 1996 kot začasna direktorica in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Luznar Otmar, Re-
bič Melita, Božič Ida, Hartman Veronika in
Trtnik Anica, vsi izstopili 7. 2. 1996 ter Luznar
Otmar, Trtnik Anica, Maček Matjaž, Valjavec
Radko in Stanonik Ivan, vstopili 7. 2. 1996.

Rg-107545

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00709 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOTRI, proizvodnja, tr-
govina, servisiranje in avtovleka, Kranj,
d.o.o., sedež: Rupa 38, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/00612/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in osebe, pooblaščene za zastopanje ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346444
Ustanovitelji: Hafner Stanislav st., Haf-

ner Stanislav ml. in Hafner Borut, vložili po
498.422 SIT, vstopili 12. 12. 1989 ter Haf-
ner Vanja, vložek 166.141 SIT, vstop 1. 8.
1996, vsi iz Kranja, Rupa 38, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hafner Stanislav st., razrešen 30. 7.
1996 in imenovan za prokurista; Hafner Sta-
nislav ml., razrešen 30. 7. 1996 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; Hafner Borut, razrešen 30. 7.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini 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 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; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem.

Rg-107546

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01302 z dne 8. 4. 1997 pri
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subjektu vpisa RADIO PAN, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 8, 64000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05426/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5894336
Firma: PANIKA, glasbena založba, d.o.o.
Skrajšana firma: PANIKA, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 8
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 4. 1997:
221 Založništvo; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-107547
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00450 z dne 8. 4. 1997 pri
subjektu vpisa INSTRO, proizvodnja me-
rilnih instrumentov, d.o.o., Podnart, se-
dež: Otoče 5a, 64244 Podnart, pod vlož-
no št. 1/01826/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5451663
Sedež: 4244 Podnart, Otoče 5a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Haf-

ner Damijan, razrešen 17. 4. 1996 kot v.d.
direktorja; Albinini Miroslav, Kropa, Spodnja
Dobrava 4, imenovan 17. 4. 1996 kot v.d.
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107548

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01282 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ŠEŠIR, tovarna klobukov,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Kidričeva 57,
64220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in skraj-
šane firme, družbenikov, kapitala, zastopni-
kov, člane nadzornega sveta in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5034248
Firma: ŠEŠIR, tovarna klobukov, d.d.,

Škofja Loka
Skrajšana firma: ŠEŠIR, d.d., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidriče-

va 57
Osnovni kapital: 410,160.000 SIT

Ustanovitelji: TOVARNA KLOBUKOV ŠE-
ŠIR, p.o., Škofja Loka, Kidričeva 57, vstop
19. 12. 1991, vložek 110,393.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 6. 8. 1996, vložek 33,146.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 6. 8.
1996, vložek 33,146.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 6. 8. 1996, vlo-
žek 220,736.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 6. 8. 1996, vložili 56,138.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
interne razdelitve, vstopili 6. 8. 1996, vložili
57,572.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Pipp Jana, Škofja Loka, Partizanska
37, vstop 6. 8. 1996, vložek 9,422.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pinterič Miro, razrešen 9. 12. 1996;
Pinterič Miro, Škofja Loka, Puštal 131, ime-
novan 9. 12. 1996, kot začasni direktor za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cvetan Zlata,
Jarc Marija, Podnar Vida, Stermecki Ivanka
in Zakotnik Milena, vse vstopile 29. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5551
Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestukturiranje in privatizacijo št. LP
00963/01083-1996/NGT z dne 24. 12.
1996.

Rg-107549
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00194 z dne 7. 4. 1997 pri

subjektu vpisa QUALINEX, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Škofja Loka,
OBJ. 1317-94, sedež: Podlubnik 161,
64220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/04796/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5777682
Firma: QUALINEX, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 161
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:

1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 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
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drobno z motornimi gorivi; 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;
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 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 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 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;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje 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 pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eskperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 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 dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
90005 Druge storitve javne higiene; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 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; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Rg-107551
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00385 z dne 7. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05942/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev nameravane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1126016
Firma: FONS, poslovne storitve in

mednarodna špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: FONS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 64270 Jesenice, Hrušica 160
Osnovni kapital: 1,518.084 SIT
Ustanovitelji: Žagar Maja, Jesenice, Hru-

šica 160, vstop 19. 3. 1997, vložek
506.028 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lah Marko, Jesenice C. Cirila Tavčarja 1a,
vstop 19. 3. 1997, vložek 506.028 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rožič Mateja,
Jesenice, C. maršala Tita 22, vstop 19. 3.
1997, vložek 506.028 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žagar Maja, imenovana 19. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
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; 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-107553
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00351 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DRAGIS, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Tavčarjeva 22, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5740169
Sedež: 4000 Kranj, Ješetova ulica 4b

Rg-107554

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00569 z dne 4. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa TRGO –TRAF, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Škofja Loka, se-
dež: Podlubnik 154, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783577
Firma: TRGO – TRAF PODVIZ LIDIJA

IN VLADO, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: TRGO – TRAF PODVIZ

LIDIJA IN VLADO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Podviz Lidija in Podviz Vla-

do, oba iz Škofje Loke, Podlubnik 154,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 29. 3.
1995, vložila po 51.922 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Podviz Lidija, imenovana 18. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Podviz Vlado, imenovan 18. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 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; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-107556
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01284 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI, d.d.,
Kranjska Gora, sedež: Borovška 100,
4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/05395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 7. 9.
1995 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860113
Člani nadzornega sveta: Habjanič Tina,

Karo Anton, Jakac Radmila, Brudar Antonija
in Brus Edita, vsi izstopili 7. 9. 1995; Hab-
janič Tina, Vaupotič Olivera, Gačnik Boris,
Gantar Matjaž, Resman Jože in Žužek An-
drej, vsi vstopili 7. 9. 1995.

Rg-107557
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01284 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI, d.d.,
Kranjska Gora, sedež: Borovška 100,
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4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/05395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 7. 9.
1995 in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860113

Rg-107559
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00449 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa M – S TRADE, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Bl. Dobrava,
sedež: Bl. Dobrava 58b, 4273 Bl. Do-
brava, pod vložno št. 1/04540/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme
in skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5741491
Firma: M – S TRADE MURŠEC, d.n.o.,

trgovina in storitve, Blejska Dobrava
Skrajšana firma: M – S TRADE MUR-

ŠEC, d.n.o., Blejska Dobrava
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4274 Blejska Dobrava, Blej-

ska Dobrava 58b
Ustanovitelja: Muršec Stanko, Blejska

Dobrava, Blejska Dobrava 58b, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v d.n.o. 18. 1. 1995, vlo-
žek 62.500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Muršec Tilen, Blejska
Dobrava, Blejska Dobrava 58b, vstop 18. 1.
1995, vložek 62.500 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Muršec Stanko, imenovan 18. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Muršec Tilen, imenovan 18. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107561
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00442 z dne 4. 4. 1997 pri
subjektu vpisa URJA, poslovne storitve,
d.o.o., Radovljica, sedež: Staneta Žagar-
ja 30, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/04443/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme in skrajšane firme, spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5735190
Firma: URJA – JALEN & CO., k.d., po-

slovne storitve
Skrajšana firma: URJA – JALEN & CO.,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Jalen Fojkar Janka, Les-

ce, Šobčeva 19, vstop 15. 3. 1993, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ja-
len Urban, Radovljica, Staneta Žagarja 30,
izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d. 6. 2. 1995,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ja-
len Fojkar Janka, razrešena 6. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje.

Rg-107562

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01240 z dne 3. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JASNA TURIZEM, d.d.,
Kranjska Gora, sedež: Vršiška 41, 4280
Kranjska Gora, pod vložno št.
1/05394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo oseb, pooblaščenih za
zastopanje, spremembo statuta z dne 8. 6.
1995 ter spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5860121
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Vrši-

ška 41
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vaupotič Olivera, razrešena 8. 6.
1995; direktor Perovšek Borut, Kranjska
Gora, Borovška 100, imenovan 8. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Habjanič Tina,
Karo Anton in Brcar Darinka, vsi izstopili
8. 6. 1995 ter Habjanič Tina, Vaupotič Oli-
vera in Žmavec Suzana, vstopili 8. 6. 1995.

Rg-107566

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00192 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DRAGIS, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Ješetova ulica 4b, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/04489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-

laščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5740169
Sedež: 4000 Kranj, Tavčarjeva 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Ferbar Ana, Kranj, Ješetova ul. 4b,
imenovana 10. 2. 1997.

Rg-107567
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00056 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SIMS, podjetje za gradbe-
ni inženiring in projektivo, d.o.o., Lesce,
sedež: Čopova 2a, 4248 Lesce, pod vlož-
no št. 1/04650/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755387
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Smrekar Sonja, Lesce,

Čopova 2a, vstop 10. 3. 1993, vložek
2,564.690 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
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.

Rg-107571

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00062 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa METIS, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in storitve, d.o.o., Zg. Gor-
je, sedež: Zg. Gorje 7, 4247 Zg. Gorje,
pod vložno št. 1/04818/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5765072
Osnovni kapital: 1,507.456 SIT
Ustanoviteljica: Čatakovič Mina, Zg.

Gorje, Zg. Gorje 7, vstop 11. 5. 1993,
vložek 1,507.456 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
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; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v
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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 me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-107572
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00101 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa THE BEST, podjetje za
gradbeništvo, transport in trgovino,
d.o.o., Škofja Loka, sedež: Virmaše 78,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02256/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5487196
Firma: THE BEST, transport, trgovina

in gradbeništvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,888.000 SIT
Ustanovitelja: Stanonik Bernard, Škofja

Loka, Virmaše 78, vstop 24. 4. 1991, vlo-
žek 944.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Baak Irena, Švica, Feriendaustrasse
5, 8355 Aadorf, vstop 24. 4. 1991, vložek
944.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stanonik Barnard, imenovan 24. 4.
1991, zastopa družbo brez omejitev; Sta-
nonik Marija, imenovana 11. 12. 1990, za-
stopa podjetje neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobiva-
nje kamnin za gradbene namene; 1412 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1430 Pri-
dobivanje mineralov za kemijsko proizvod-
njo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2451 Proizvodnja mil in pralnih

sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2512 Obnavljanje
in protektiranje gum za vozila; 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;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 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; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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 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; 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 pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina

na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 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; 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; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 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; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 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 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kana-
lizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
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Druge storitve javne higiene; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03884 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ENERGETIKA –
ŽELEZARNA JESENICE, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve na področju energe-
tike, d.o.o., Jesenice, sedež: C. železar-
jev 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5688337
Firma: ENERGETIKA – ŽELEZARNA

JESENICE, podjetje za proizvodnjo in
storitve na področju energetike, d.o.o.

Skrajšana firma: ENERGETIKA – ŽJ,
d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Vrečko Branko, Lesce, Na vrtači št. 13,
razrešen 12. 2. 1997 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvod-
nja elektrike v TE in JE; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 6030 Cevovodni
transport; 6312 Skladiščenje; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-107575
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00052 z dne 16. 4. 1997 pri

subjektu vpisa ŠTIRN, podjetje za obno-
vo, popravila, predelavo, servisiranje
avtogum, d.o.o., Kranj, OBJ.179-90, se-
dež: Drolčevo naselje št. 35, 64000
Kranj, pod vložno št. 1/00704/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5340837
Firma: ŠTIRN, podjetje za obnovo, po-

pravila, predelavo, servisiranje avtogum,
d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: ŠTIRN, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Drolčevo naselje

št. 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štirn Anton in Štirn Antoni-

ja, oba iz Kranja, Drolčevo naselje št. 35,
vstopila 18. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 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; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-107576
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03877 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE,
SEIKO – ŽELEZARNA JESENICE, podjet-
je za strojegradnjo, elektroniko, izbolj-
šave konstrukcije in obrt, d.o.o., Jeseni-
ce, sedež: C. železarjev 8. 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in skrajšane firme, zastopnika, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688400
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE,

S.E.I.K.O.-ŽELEZARNE JESENICE, pod-
jetje za strojegradnjo, elektroniko, iz-
boljšave konstrukcije in obrt, d.o.o.

Skrajšana firma: SŽ, S.E.I.K.O. – ŽJ,
d.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-
lih Frančišek, razrešen 12. 2. 1997 kot v.d.
direktorja; direktorica Šegatin Dušanka, Li-
tija, Trg na stavbah 7, imenovana 12. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-

ninami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-107578

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03882 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ERC, elektronsko računal-
niški center, ŽELEZARNA Jesenice, Pod-
jetje za informacijski inženiring, d.o.o.,
Jesenice, sedež: C. železarjev 8, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04167/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5688388
Firma: ERC, elektronsko računalniški

center, ŽELEZARNA Jesenice, Podjetje
za informacijski inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: ERC –ŽJ, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Ščavničar Stevo, razrešen 12. 2. 1997 kot
v.d. direktorja; direktorica Zupančič Ivanka,
Jesenice, C. Revolucije 2, imenovana
12. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7230
Obdelava podatkov.

Rg-107579

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01484 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KGJ, kovinska galanterija
Jerman, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Sor-
ška c. 2, 64220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00718/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318033
Firma: JERMAN TRADE, d.o.o., pro-

izvodnja in trgovina, Škofja Loka
Skrajšana firma: JERMAN TRADE,

d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Sorška c. 2
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:

2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-107580

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01264 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BAKRA, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Kranj, se-
dež: Likozarjeva 3, 64000 Kranj, pod
vložno št. 1/02858/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557755



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 4 / 22. 1. 1998 / Stran 277

Firma: BAKRA, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: BAKRA, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Jezerska ce-

sta 41
Dejavnost, vpisana dne 21. 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 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;
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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 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; 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 trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-107582
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00286 z dne 21. 4. 1997 pri
subjektu vpisa U-COM-MLIN UDOVIČ IN
OSTALI, trgovina in storitve, Kranj,
d.n.o., sedež: Prebačevo 51a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04344/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,

skrajšane firme, kapitala in ustanovitelja s
temile podatki:

Matična št.: 5877890
Firma: U-COM-MLIN, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: U-COM-MLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,727.212,50 SIT
Ustanovitelji: Udovič Majda in Udovič

Ivan, oba iz Kranja, Prebačevo 51a, izstopi-
la iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 21. 3. 1996,
vložila po 575.737,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata; Udovič Klemen, Kranj, Pre-
bačevo 51a, vstop 21. 3. 1996, vložek
575.737,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-107584
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00095 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EPRO, d.o.o., Kranj, trgov-
sko proizvodno in storitveno podjetje,
sedež: Krožna ulica 7a, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02075/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo zastopnika in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5469252
Sedež: 4000 Kranj, Krožna ulica 7a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prosenc Iztok, Kranj, Krožna

ulica 7a, vstop 9. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosenc Iztok, razrešen 30. 5. 1994;
direktorica Torkar Irena, Kranj, Krožna ulica
7a, imenovana 30. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
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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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107586

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00103 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EXPOR, trgovina in servis,
d.o.o., Sr. Bitnje, sedež: Sr. Bitnje 78,
4209 Žabnica, pod vložno št.
1/02265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5484260
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Porenta Marjan, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 65, vstop 25. 3.
1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
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; 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; 2840 Ko-
vanje, 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.; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-107590

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00371 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa COMET, trgovsko in pro-
izvodno podjetje Kranj, d.o.o., sedež: Li-
kozarjeva 23, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515831
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:

1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
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; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
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.; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 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; 52481 Trgovi-
na 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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107591
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00837 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa 3 F, trgovska družba,
d.o.o., Golnik, sedež: Golnik 170, 4204
Golnik, pod vložno št. 1/05342/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika, spremembo priimkov družbeni-
kov ter uskladitev in spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5858518
Ustanovitelja: Sbil Janez in Sbil Tatjana,

oba z Golnika, Golnik 170, vstopila 7. 6.
1994, vložila po 250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zbil Janez, razrešen 18. 3. 1996;
direktor Menčak Branko, Radovljica, Vrbnje
61, imenovan 18. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
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; 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;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-107592
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00063 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KEBLER, proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Beto-
nova 44, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5772435
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:

0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in sloja-
stega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 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; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve.

Rg-107593
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03985 z dne 22. 4. 1997 pri

subjektu vpisa SIVO, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Žiri, OBJ. 569-90, sedež:
Dražgoška 20, 64226 Žiri, pod vložno št.
1/01000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo ustanoviteljev, firme in skrajša-
ne firme ter zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5628954
Firma: TRČEK IN OSTALI, gostinstvo

in turizem, Žiri, d.n.o.
Skrajšana firma: TRČEK IN OSTALI, Ži-

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

odgovornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Dražgoška 20
Ustanovitelja: Trček Ivan, Žiri, Dražgoška

20, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o.
29. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Ko-
be Marica, Novo mesto, Lipica 25, Dolž,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Trček Ivan, razrešen 29. 12. 1994 in
imenovan za družbenika; družbenica Kobe
Marica, imenovana 29. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih



Stran 280 / Št. 4 / 22. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-107594
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00025 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa INTERGASTRO, turizem,
gostinstvo, trgovina, d.o.o., Kranjska Go-
ra, sedež: Podkoren 18, 4280 Kranjska
Gora, pod vložno št. 1/04150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5691575
Osnovni kapital: 1,766.000 SIT
Ustanovitelj: Sedej Andrej, Kranjska Go-

ra, Podkoren 18, vstop 21. 10. 1992, vlo-
žek 1,766.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 60211 Mestni in primest-
ni 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-107598
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00043 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ALBA, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, Mojstrana,
d.o.o., sedež: Pod Grančiščem 3, 4281
Mojstrana, pod vložno št. 1/01015/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo sedeža
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346975
Sedež: 4281 Mojstrana, Delavska 30
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Albina in Pavlič Bo-

jan, oba iz Mojstrane, Alojza Rabiča 16,
vstopila 20. 12. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00534 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa GORMA, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje 52,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovne vloge, spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770645
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Prinčič Matjaž, Ljubljana,

Brodarjev trg 5, vstop 25. 5. 1993, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marn Miran, Kranj, Jezerska c. 136a, vstop
25. 5. 1993, vložek 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurkovič Marjan, razrešen 27. 12.
1994; direktor Balkovec Janez, Kranj,
Hrastje 72, imenovan 27. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 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; 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; 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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji 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 proda-
jo 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
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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
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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 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 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; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 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; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 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; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107602
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00045 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MODA RO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino s tekstilom, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Tavčarjeva 11a,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5371899
Osnovni kapital: 1,988.000 SIT
Ustanovitelj: Rogelj Jože, Škofja Loka,

Tavčarjeva 11a, vstop 14. 2. 1990, vlo-

žek 1,988.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-107604
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03914 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa K & F – INŽENIRING, stori-
tve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Žiri,
sedež: Levstikova 26, 4226 Žiri, pod vlož-
no št. 1/04992/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme in skrajšane firme ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785880
Firma: K & F, inženiring, storitve, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: K & F, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Franc in Kavčič

Majda, oba iz Žirov, Levstikova 26, vstopila
9. 6. 1993, vložila po 812.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
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; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-107869

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 973/96, zaradi vpisa prenehanja

družbe po skrajšanem postopku dne 6. 6.
1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/351/00 vpiše izbris družbe PRE-
MA, trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o., s
sedežem Janeza Puharja 2, Kranj, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Rg-100480
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01822 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa KRPAN, d.o.o., Kranj, se-
dež: Kajuhova 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, preoblikovanje v komanditno družbo,
spremembo ustanovitelja, osnovne vloge in
odgovornosti do družbe ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5352304
Firma: POREDOŠ, trgovsko, proizvod-

no in storitveno, k.d., Kranj
Skrajšana firma: POREDOŠ, k.d., Kranj
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4000 Kranj, Kajuhova 3
Osnovni kapital: 12.000 SIT
Ustanovitelja: Poredoš Iztok, izstopil

17. 5. 1994; Poredoš Iztok, vstopil 17. 5.
1994, vložil 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem, in Kranjc-Po-
redoš Bea, vstopila 17. 5. 1996, vložila
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
oba iz Kranja, Kajuhova 3.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
električnih strojev in aparatov: proizvodnja
elektronskih in telekomunikacijskih naprav,
proizvodnja električnih hišnih aparatov, pro-
izvodnja ostalih elektrotehničnih izdelkov;
trgovina na drobno z živili in neživilskimi iz-
delki; trgovina na debelo z živili in neživilski-
mi izdelki; gostinstvo; turistično posredova-
nje; servisi in osebne storitve: popravila
elektrotehničnih izdelkov, osebne storitve
in storitve gospodinjstvom; finančne, teh-
nične in poslovne storitve: storitve na po-
dročju prometa blaga in storitev, raziskoval-
no razvojne storitve; poslovne storitve; grad-
beništvo: visoka gradnja, nizka gradnja in
hidrogradnja, instalacijska, zaključna in obrt-
na dela v gradbeništvu.

Rg-100485
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00997 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa JANERA, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Bohinjska Bela, sedež: Bo-
hinjska Bela 13, 4263 Bohinjska Bela,
pod vložno št. 1/04252/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo firme in skrajšane
firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5709377
Firma: JANERA BLED, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Bohinjska Bela
Skrajšana firma: JANERA BLED, d.o.o.,

Bohinjska Bela
Osnovni kapital: 1,677.483 SIT
Ustanovitelj: Jalen Rajko, Bohinjska Be-

la 13, vstop 14. 1. 1993, vložek 1,677.483
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-



Stran 282 / Št. 4 / 22. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-100507
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03659 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MSM – COMP, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Žiri, sedež:
Selo 24, 4226 Žiri, pod vložno št.
1/04549/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, zastopnika in družbenika ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5737699
Firma: MRM – COMP, družba za trgov-

sko in storitveno dejavnost, d.o.o., Žiri
Skrajšana firma: MRM – COMP, d.o.o.,

Žiri
Sedež: 4226 Žiri, Loška c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mohorčič Stanislav, izstop

14. 12. 1994; Mohorčič Metka, Žiri, Selo
24, vstop 9. 2. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorčič Stanislav, razrešen 14. 12.
1994; direktorica Mohorčič Metka, imeno-
vana 14. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, 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-
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; 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.; 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); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-100524
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03804 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BOCK, podjetje za izdela-
vo in prodajo lovskega orožja, d.o.o.,
Kranj, sedež: Dražgoška 2, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682975
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 2461

Proizvodnja razstreliv; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52483 Trgovina na
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drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-100536
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03618 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa FORTUNA, podjetje za tr-
govino, gostinstvo, turizem in storitve,
Spodnje Gorje, d.o.o., sedež: Spodnje
Gorje 125, 4247 Zgornje Gorje, pod vlož-
no št. 1/01251/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5382831
Osnovni kapital: 1,571.000 SIT
Ustanovitelja: Hrast Roman in Medja Albi-

na, oba iz Zgornjih Gorij, Spodnje Gorje 125,
vstopila 4. 4. 1990, vložila po 785.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1993: 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; 5050 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 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;
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; 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; 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; 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 7131
Dajanje kmetijskih 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 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; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-100551
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00617 z dne 5. 11. 1996 pri
subjektu vpisa DELOVNA ORGANIZACIJA
ZA OBVEŠČANJE V OBČINI ŠKOFJA
LOKA – V USTANAVLJANJU, sedež: Po-
ljanska c. 2, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00324/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, osnovni kapital, ustanovite-
lje, spremembo firme in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5268737000
Firma: RADIO SORA, podjetje za infor-

miranje, d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO SORA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Poljanska

c. 2
Osnovni kapital: 1,963.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Škofja Lo-

ka in Občinska konferenca SZDL, izstopili
20. 11. 1995; Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na,Kotnikova 28, vložil 393.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
196.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 196.000 SIT,
Novak Matjaž, Poljane, Srednja vas, 11, vlo-
žil 98.000 SIT, Pivk Saša, Žiri, Rakulk 53,
vložil 98.000 SIT, Potočnik Marjan, Škofja
Loka, Sveti Duh 35a, vložil 98.000 SIT, Mah-
nič Zvonko, Žiri, Levstikova 22, vložil 98.000
SIT, Krvina Rudi, Žiri, Slovenska pot 1, vložil
98.000 SIT, De Franceschi Marija, Škofja
Loka, Blaževa 3, vložila 99.000 SIT, Mlakar
Jelka, Žiri, Trg osvoboditve 6, vložila 98.500
SIT, in Jesenko Vasilija, Žiri, Jezerska 22,
vložila 98.000 SIT – vstopili 20. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
točnik Marjan, Škofja Loka, Sveti Duh 35a,
razrešen 20. 11. 1995 kot začasni poslo-
vodni organ in imenovan za začasnega di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.
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Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00669/00753-1996/ST z dne 12. 7. 1996.

Rg-101753
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03809 z dne 17. 12. 1996 pod
vložno št. 1/04209/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5703255
Firma: MLEKO BLED, podjetje za tr-

govino in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MLEKO BLED, d.o.o.
Sedež: 4247 Zg. Gorje, Krnica 27
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT.

Rg-101754
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01201 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MLEKO BLED, podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Kr-
nica 27, 4247 Zg. Gorje, pod vložno št.
1/04209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5703255
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0121

Reja govedi; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina

na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih 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; 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; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7482 Pakiranje.

Rg-101755

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01218 z dne 20. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MLEKO BLED, podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Kr-
nica 27, 4247 Zg. Gorje, pod vložno št.
1/04209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev sklepa Srg 3809/94 s
temile podatki:

Matična št.: 5703255
Ustanovitelji: Pogačar Peter, Zgornje

Gorje, Krnica 27, vložil 535.360 SIT, Pintar
Marija, Žirovnica, Breg 115, vložila
534.320 SIT, in Lepoša Janez, Lesce, Dež-
manova 4, vložil 534.320 SIT – vstopili 8. 1.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-101828
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01042 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa JELOVICA, lesna industri-
ja, p.o., Škofja Loka, sedež: Kidričeva
58, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, zastopnika, kapital, ustanovitelje,
nadzorni svet, razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnost s
temile podatki:

Matična št.: 5040043
Firma: JELOVICA, lesna industrija, d.d.
Skrajšana firma: JELOVICA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.435,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 246,520.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 246,852.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 110,610.000 SIT, Gozdno
gospodarstvo Kranj, n.sub.o., Kranj, Stane-
ta Žagarja 53, vložilo 3,000.000 SIT, ude-
leženci notranjega odkupa, vložili
343,950.000 SIT, upravičenci iz interne
razdelitve, vložili 183,469.000 SIT, skupi-
na ponudnikov na javni dražbi, vložila
164,000.000 SIT, Belec Metka, Ljubljana,
Bežigrad 25, vložila 15,186.000 SIT, Ber-
nik Mira, Škofja Loka, Sorška c. 3, vložila
9,443.000 SIT, Demšar Justina, Škofja Lo-
ka, Zminec 26, vložila 3,037.000 SIT, Er-
žen Deu Božena, Ljubljana, Linhartova 1,
vložila 70,867.000 SIT, Oblak Majda, Škof-
ja Loka, Puštal 83, vložila 3,037.000 SIT,
Popovič Dušan, Škofja Loka, Bodovlje 7,
vložil 810.000 SIT, Popovič Mirjana, Škofja
Loka, Bodovlje 24, vložila 810.000 SIT,
Rupret Marija Majda, Ljubljana, Bežigrad
27, vložila 15,186.000 SIT, Šimic Albina,
Škofja Loka Puštal 83, vložila 3,037.000
SIT, Šimic Andrej, Šmartno pod Šmarno go-
ro, Vikrče 39, vložil 12,150.000 SIT, Šimic
Helena, Škofja Loka, Ljubljanska c. 17, vlo-
žila 1,012.000 SIT, Šimic Janez, Škofja Lo-
ka, Ljubljanska c. 17, vložil 1,012.000 SIT,
in Šimic Miloš, Škofja Loka, Ljubljanska c.
17, vložil 1,012.000 SIT – vstopili 18. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ži-
bert Stojan, Kranj, Pot v Bitnje 52, razrešen
22. 10. 1996 kot direktor in imenovan za
generalnega direktorja začasne uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev, Pegam Pri-
mož, Železniki, Dašnica 49, Prevodnik Fran-
čišek, Škofja Loka, Brode 10a, in Ribnikar
Iztok, Kranj, Kajuhova 40, imenovani
22. 10. 1996 za namestnike generalnega
direktorja začasne uprave, ki zastopajo druž-
bo brez omejitev, ter Bergant Jožica, Škofja
Loka, Pod Plevno 4, imenovana 22. 10.
1996 za namestnico direktorja začasne
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rozman Rok,
Gartner Rajko, Rakovec Gorazd in Malovrh
Janez, vstopili 18. 10. 1996, ter Pustišek
Irena in Trdina Nataša, vstopili 2. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
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za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4010 Oskrba z elektriko;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 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; 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; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7525 Zaščita
in reševanje pri požarih in nesrečah; 8042
Drugo izobraževanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe LP

00912/01161-1996/BS z dne 22. 11.
1996.

Rg-101829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00887 z dne 19. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5952573
Firma: KODA-P.S. TRADE, storitve in

trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: KODA-P.S. TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Partizanska ul. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.

Rg-101830

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01216 z dne 20. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KODA.P.S. TRADE, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Par-
tizanska ul. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05904/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev sklepa Srg
887/96 z vpisom spremembe zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5952573
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Habbe Jure, razrešen 30. 9. 1996;
Jančar Zvonimira, Kranj, Trg Rivoli 7, ime-
novana 1. 10. 1996, zastopa družbo kot
vršilka dolžnosti z omejitvami pri: sklepanju
pogodb o delu, pri katerih vrednost del pre-
sega 1,500.000 SIT, sklepanju pogodb o
oddaji del, pri katerih je vrednost oddanih
del nad 100.000 SIT, najemanju kakršnih-
koli kreditov ali posojil, najemanju ali daja-
nju garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanja, investicijah, ki po svoji vred-
nosti presegajo tolarsko protivrednost
1.000 DEM, dajanju posojil drugim fizičnim
ali pravnim osebam ter odobravanju komer-
cialnih in blagovnih kreditov, prodaji, daja-
nju ali prevzemanju v zakup/najem sred-
stev, uporabi naročilnic nad zneskom
50.000 SIT, zaposlovanju delavcev – ka-
drovska politika, ustanavljanju družb in po-
družnic družbe, gotovinskih izplačilih nad
100.000 SIT, nakupu deleža ali delnic dru-
gih družb.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. 1/28209/00 z isto firmo.

Rg-101831

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00832 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ELMONT Bled, elektro-
montažno podjetje, p.o., sedež: Spodnje
Gorje 3a, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme in naziva zastopnika, kapital, usta-
novitelje, začasni nadzorni svet in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072212
Firma: ELMONT BLED, proizvodnja, in-

ženiring in storitve, d.d.
Skrajšana firma: ELMONT, BLED, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4260 Bled, Spodnje Gorje 3a
Osnovni kapital: 54,988.000 SIT.

Rg-101832
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01215 z dne 20. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ELMONT BLED, proizvod-
nja, inženiring in storitve, d.d., sedež:
Spodnje Gorje 3a, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00282/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev sklepa Srg 832/96,
ustanovitelje, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, začasni nad-
zorni svet in spremembo naziva osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5072212
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
24,899.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
5,499.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 7,539.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili
10,683.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 6,368.000 SIT – vstopili
12. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žni-
dar Janez, Bled Kolodvorska 39, razrešen
12. 7. 1996 kot direktor in imenovan za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Golja Neda, Šorli
Srečko in Kovačič Ivan, vstopili 12. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo 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.; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00783/01062-1996/JM z dne 24. 9. 1996.

Rg-101833
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00638 z dne 19. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05906/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža de-
javnosti, zastopnika in ustanovitelja ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688736
Firma: ARSCOM, inženiring in za-

stopstvo, d.o.o., Bled
Skrajšana firma: ARSCOM, d.o.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sarić Mirsad in Sarić Zden-

ka, izstopila 22. 5. 1996; Ramić Šukrija,
Sarajevo, R. Hadžirukov 69, vstopil 22. 5.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vidmar Bojan in družbenica Sarić
Zdenka, oba razrešena 22. 5. 1996; za-
stopnik Sarić Mirsad, Sarajevo, Đemala Bje-
dića 38, imenovan 16. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, direktor Raić Šukrija,
imenovan 22. 5. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Kokošar Nebojša,
Kranj, Ulica Gorenjskega odreda 6, imeno-
van 22. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2735 Druga primarna predelava že-
leza, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj stan-
dardov ECSC; 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; 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-
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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba z
isto firmo vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani pod št. 1/20537/00.

Rg-101834
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00729 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LOKATECH, podjetje za tr-
ženje, zastopanje in svetovanje, Škofja
Loka, d.o.o., sedež: Stara Loka 102,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in zvišanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5478600
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Teržan Zvone, Škofja Loka,

Stara Loka 102, vstop 11. 12. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, 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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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-101841
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02222 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SVIT, Brezje, d.o.o., sedež:
Brezje 55a, 4243 Brezje, pod vložno št.
1/01811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, preoblikovanje v d.n.o., spremembo
ustanoviteljev, izvzetje od zastopanja in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479983
Firma: ŠOLAR B & J, trgovina, go-

stinstvo in turizem, d.n.o., Brezje
Skrajšana firma: ŠOLAR B & J, d.n.o.,

Brezje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4243 Brezje, Brezje 55a
Ustanovitelja: Šolar Jožefa, izstopila iz

d.o.o. in vstopila v d.n.o., 20. 5. 1994, in
Šolar Božidar, vstopil 20. 5. 1994, oba z
Brezij 55a, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Šolar Božidar, imenovan 20. 5.
1994, je izvzet od zastopanja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 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.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe.

Rg-101842

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00875 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LOKA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Kidričeva c. 54, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00031/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000424
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-

ben Ludvik, Selca, Ševlje 41, razrešen 2. 7.
1996 kot začasni direktor in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zorjan Bojan,
Belak Sonja in Berc Petrovič Veronika, iz-
stopili 19. 6. 1996; Jenko Anton, Nagode
Marjan in Belak Sonja, vstopili 19. 6. 1996.

Rg-101843
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00966 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, sedež: Otoki 21,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/00327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, kapitala, ustanoviteljev in zastop-
nika, začasni nadzorni svet, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045401
Firma: DOMEL, Elektromotorji in gos-

podinjski aparati, d.d.
Skrajšana firma: DOMEL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4228 Železniki, Otoki 21
Osnovni kapital: 1.156,329.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA ELEKTROMOTOR-

JI, p.o., Železniki, izstopila 17. 9. 1996,

Republika Slovenija, izstopila 18. 10. 1994;
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 258,809.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
102,347.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
102,347.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 204,693.000 SIT, udeležen-
ci notranjega odkupa, vložili 409,387.000
SIT, in ZADRUGA NIKO, Železniki, z.o.o.,
Železniki, Trnje 20, vložila 78,746.000 SIT
– vstopili 17. 9. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Rakovec Anton in Košan Bogdan,
razrešena 30. 9. 1996; Šuštar Rado, Že-
lezniki, Na kresu 20, imenovan 30. 9. 1996
za začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rakovec Anton,
Benedičič Minka, Šinkovec Ciril, Žeberl
Franc, Polenc Andrej in Potočnik Janez,
vstopili 17. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2753
Litje lahkih kovin; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Ob-
delava podatkov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00847/00841-1996/MV z dne 5. 11.
1996.

Rg-101847
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03851 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TERA, podjetje za pro-
izvodnjo in inženiring strojne in kmetij-
ske opreme, d.o.o., Jesenice, sedež: C.
železarjev 23, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/03386/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5613086
Firma: TERA, podjetje za proizvodnjo

in inženiring strojne in kmetijske opre-
me, d.o.o.

Skrajšana firma: TERA, d.o.o.
Sedež: 4274 Žirovnica, Žirovnica 69
Osnovni kapital: 1,971.300 SIT
Ustanovitelj: Mežek Franc, Žirovnica 69,

vstop 27. 10. 1992, vložek 1,971.300 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ravnik Janez,
izstop 16. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Ravnik Janezu, ki je bil razrešen
16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
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iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska 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.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in 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; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3410 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-101848

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03823 z dne 11. 12. 1996 pri

subjektu vpisa RMC, d.o.o., izdelovanje
projektne gradbeno tehnične dokumen-
tacije, inženiring, svetovanje, posredo-
vanje, zaključna obrtna dela v gradbe-
ništvu, storitve na področju upodablja-
joče umetnosti, storitve reklame, orga-
nizacija in posredovanje v turizmu,
trgovina, Mojstrana, sedež: Delavska ul.
13a, 4281 Mojstrana, pod vložno št.
1/03617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5637821
Firma: RMC, proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Mojstrana
Skrajšana firma: RMC, d.o.o., Mojstrana
Osnovni kapital: 1,739.200 SIT
Ustanoviteljica: Kosmač Rabič Cirila,

Mojstrana, Delavska c. 13a, vstop 6. 3.
1992, vložek 1,739.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-101849
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03824 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DAN, podjetje za trgovino,
marketing in proizvodnjo, Preddvor,
d.o.o., sedež: Nova vas 10, 4205 Predd-
vor, pod vložno št. 1/03637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5876257
Osnovni kapital: 1,521.964 SIT
Ustanovitelj: Bulovec Florijan, Preddvor,

Nova vas 10, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,521.964 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 1930
Proizvodnja obutve; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom 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 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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; 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
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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;
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;
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; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-101852

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03825 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa C & M, podjetje za uvoz,
izvoz, notranjo trgovino in storitve,
d.o.o., Preddvor, sedež: Zg. Bela 34,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/03643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5878322
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Finžgar Ciril, Preddvor, Zg.

Bela 34, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Finžgar Matej, Preddvor, Zg. Bela 34, ime-
novan 20. 12. 1994 za namestnika direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 4531
Električne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-101854
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03732 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TUS, turizem, storitve,
d.o.o., Zg. Jezersko, sedež: Zg. Jezer-
sko 139, 4206 Zg. Jezersko, pod vložno
št. 1/03662/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
večanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5660793
Osnovni kapital: 1,685.000 SIT
Ustanovitelji: Pavuna Smiljan, Zg. Jezer-

sko 139, vstop 20. 5. 1992, vložek
1,685.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 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; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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, 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;

5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in 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; 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;
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-



Stran 290 / Št. 4 / 22. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 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; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-101855
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01019 z dne 10. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05898/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992079
Firma: FRIDRA, svetovanje in uprav-

ljanje holdinških družb, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIDRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4211 Mavčiče, Breg ob Savi

69a
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Dragonja Metod in Drago-

nja Mira, ki sta vložila po 1,353.835 SIT,
ter Dragonja Zala in Dragonja Manca, ki sta
vložili po 146.165 SIT, vsi iz Mavčič, Breg
ob Savi 69, vstopili 16. 11. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dragonja Metod, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Dragonja Mira,
oba imenovana 16. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-101860
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03749 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MEDJA, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, Nemški rovt,
sedež: Nemški rovt, 1, 4264 Bohinjska
Bistrica, pod vložno št. 1/04662/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5757886
Osnovni kapital: 1,515.660 SIT
Ustanovitelja: Medja Janez in Medja Ja-

nez, oba iz Bohinjske Bistrice, Nemški rovt

1, vstopila 19. 3. 1993, vložila po 757.830
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-

jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-101870
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01083 z dne 17. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986800
Firma: ŠIBOPLAST, d.o.o., proizvod-

nja in posredovanje
Skrajšana firma: ŠIBOPLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva

cesta 20
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šifrar Špela Marija, Škof-

ja Loka, Podlubnik 136, vstop 5. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šifrar Špela Marija, imenovana
5. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
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plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-101881
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01170 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa
TRANSPORT-TOS-ZABRET, podjetje za
prevoz blaga in potnikov v domačem in
mednarodnem prometu, d.o.o., Križe, se-
dež: Planinska pot 6, 4294 Križe, pod
vložno št. 1/03037/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme in
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5564409
Firma: TRANSPORT-TOS-ZABRET, pod-

jetje za prevoz blaga in potnikov v doma-
čem in mednarodnem prometu, d.o.o.

Skrajšana firma: TRANSPORT-TOS- ZA-
BRET, d.o.o.

Osnovni kapital: 20,214.000 SIT
Ustanovitelji: Zabret Alojz, vložil

20,204.000 SIT, in Zabret Marija, vložila
10.000 SIT, oba iz Križ, Planinska pot 6,
vstopila 16. 12. 1991, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-101885

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01013 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KOPLA, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov,
Škofja Loka, d.o.o., sedež: Selca 26,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5348773
Firma: KOPLA, podjetje za trgovino in

proizvodnjo kovinskih ter plastičnih iz-
delkov, d.o.o.

Skrajšana firma: KOPLA, d.o.o.

Sedež: 4227 Selca, Selca 26
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega 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; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 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.; 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.; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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;
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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 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; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-101887
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03632 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MITEX, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Bohinjska Bistrica, se-
dež: Nemški rovt 21a, 4263 Bohinjska
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Bistrica, pod vložno št. 1/01743/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5443776
Osnovni kapital. 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Branimir, Bohinjska Bi-

strica, Nemški rovt 21a, vstop 17. 9. 1990,
vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101888
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00926 z dne 10. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05900/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5981824
Firma: ŽUPNIJSKI VRTEC SV. ANE, ŽIRI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4226 Žiri, Loška 59
Ustanovitelj: Župnijski urad Žiri, Žiri, Job-

stova cesta 34, vstop 23. 10. 1996, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stržaj Jože, Žiri, Jobstova cesta 34,
imenovan 23. 10. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in pred-
šolsko izobraževanje.

Rg-101890
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00179 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ARMENTANO, trgovina, tu-
rizem, proizvodnja, d.o.o., Kranj, sedež:
Retljeva 35, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04547/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe, fir-
me, skrajšane firme in družbenikov, razširi-
tev dejavnosti in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5740304
Firma: C & A MEDICAL, trgovina in

zastopanje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: C & A MEDICAL, d.o.o.,

Kranj
Ustanovitelj: Armentano Atila in Armenta-

no Simona, izstopila 26. 2. 1996; Cepuder
Milan, Ljubljana, Celovška cesta 85, vstopil
26. 2. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Armentano Atila, razrešen 26. 2.
1996; Cepuder Milan, imenovan 26. 2.
1996 za poslovodjo, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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; 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; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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; 52485 Trgovina na

drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.

Rg-101891

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00992 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa STOP, podjetje za posred-
ništvo in trgovino, d.o.o., Jesenice, se-
dež: Na Pejcah 7a, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/01215/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
ustanovitelja, povišanje osnovne vloge, raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5384320
Firma: STOP, proizvodnja, gradbeniš-

tvo, posredništvo in trgovina, d.o.o., Je-
senice

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vavtar Pavla, izstop 11. 11.

1996; Vavtar Lojze, Jesenice, Na Pejcah
7a, vstop 11. 11. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 1760 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 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; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
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Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3410 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 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; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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; 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; 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; 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; 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; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje

pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-101892

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00746 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PROKSIMA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Cesta v Po-
lico 9, 4207 Cerklje na Gorenjskem, pod
vložno št. 1/05088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo firme, skrajšane firme,
družbenikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5790115
Firma: PROKSIMA, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKSIMA, d.o.o.
Ustanovitelji: Vengar Srečo, Jesenice, C.

talcev 3, vložil 527.000 SIT, Dremelj Bo-
jan, Cerklje na Gorenjskem, Cesta v Polico
9, vložil 527.000 SIT, in Jeza Bogdan, Ljub-
ljana, Trubarjeva c. 81, vložil 526.000 SIT
– vstopili 6. 7. 1993, odgovornost: ne od-
govarjajo; Cimperman Jože, izstopil 14. 4.
1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jeza
Bogdan in Dremelj Bojan, imenovana 18. 4.
1995 za poslovodji, ki zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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-
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
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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; 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;
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;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-101893
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03885 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ADA, trgovina z avto deli,
Kranj, d.o.o., sedež: Zasavska c. 36a,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691672
Osnovni kapital. 1,684.350 SIT
Ustanovitelja: Draksler Anton, vložil

1,346.175 SIT, in Draksler Antonija Bogo-
mila, vložila 338.175 SIT, oba iz Kranja,
Zasavska c. 36a, vstopila 30. 10. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v

drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 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.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-101894
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03760 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PRONIK, marketing, ma-
nagement, d.o.o., Jesenice, sedež: Gre-
gorčičeva 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5800285
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Osnovni kapital: 1,964.120 SIT
Ustanovitelj: Zubanović Emir, Jesenice,

Gregorčičeva 8, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,964.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-101897

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03786 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa REŠET, proizvodnja & tr-
govina & pridelava & usluge, d.o.o.,
Kranj, sedež: Huje 9, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03041/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novne vloge, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579660
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Krč Štefan, vložil 752.500

SIT, Krč Matjaž, vložil 188.125 SIT, in Krč
Jurij, vložil 188.125 SIT, vstopili 10. 1.
1992 ter Krč Štefan in Krč Mojca, oba vlo-
žila po 188.125 SIT, vstopila 28. 11. 1994
– vsi iz Kranja, Huje 9, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 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 rast-
linsko pridelavo; 0142 Storitve za živinore-
jo, razen veterinarskih storitev; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 1591

Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 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; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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 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.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
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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; 6420 Telekomunikacije;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe.

Rg-101898
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03785 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DEŽMAN, podjetje za grad-
beništvo, trgovino in transport, d.o.o.,
Strahinj 15, Naklo, sedež: Strahinj 15,
4202 Naklo, pod vložno št. 1/03011/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579317
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelj: Dežman Anton, Naklo, Stra-

hinj 15, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,508.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 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, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
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; 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;
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;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-

cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-101899
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03766 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DUEL, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in servisiranje, d.o.o.,
Kranj, sedež: Zgornje Bitnje 212, 4209
Žabnica, pod vložno št. 1/02080/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472881
Osnovni kapital: 2,455.000 SIT
Ustanovitelji: Ušeničnik Dušan, Žabnica,

Zgornje Bitnje 212, vstop 5. 1. 1991, vlo-
žek 2,455.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 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; 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; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovi-
na 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; 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; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov 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;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-100521
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02882 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SFINGA, podjetje za stori-
tve, svetovanje, prodajo, d.o.o., Žirovni-
ca sedež: Smokuč 94, 4274 ŽIROVNICA,
pod vložno št. 1/00988/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo firme, skrajšane fir-
me, razširitev dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5390907
Firma: ATELJE SFINGA, inženiring, tr-

govina in proizvodnja, d.o.o., Smokuč
Skrajšana firma: ATELJE SFINGA,

d.o.o., Smokuč
Sedež: 4274 ŽIROVNICA, Smokuč 94
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT
Ustanovitelja: Skube Matjaž, Žirovnica,

Smokuč 94, vstop 26. 2. 1990, vložek
771.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Debelak Herman, Žirovnica, Smokuč 27,
vstop 26. 2. 1990, vložek 771.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1996:
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druge
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agenicj in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Rg-101877
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03661 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LAR, d.o.o., podjetje za
krovsko kleparska dela, storitve, trgovi-
no, izvoz, uvoz, Radovljica, sedež: Moš-
nje 17 a, 4240 RADOVLJICA, pod vložno

št. 1/04643/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5754712
Osnovni kapital: 1,892.005 SIT
Ustanovitelj: Kopač Srečo, Radovljica,

Mošnje 17 a, vstop 9. 3. 1993, vložek
1,892.005 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cilanih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinska in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materilaom 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;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drgugih nespecilaizira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103356
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00854 z dne 28. 1. 1997 pri

subjektu vpisa ABM, trgovina in storitve
Cerklje na Gorenjskem, d.o.o., sedež: Za-
log 17, 4207 CERKLJE, pod vložno št.
1/03941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5661269
Firma: ABM, trgovina in storitve,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ABM, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 KRANJ, Savska cesta 34

Ustanoviteljica: Stankovič Saša, izstop 1.
10. 1996; Bidar Anica, Kranj, Trg Rivoli 4,
vstop 1. 10. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stankovič Sašo, razrešen 3. 10.
1996; direktorica Bidar Anica, Cerklje, Za-
log 17, imenovana 3. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
2512 Obnavljanje in projektiranje gum za
vozila; 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 upravljlci 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; 5119 Posred-
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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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti  drugih pro-
metnih agencij; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-103359
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03854 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AVTO - PLESNIK, trgovina
in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Hafnerje-
va pot 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5580412
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Plesnik Franc, Kranj, Hafner-

jeva pot 5, vstop 20. 3. 1991, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997:
2512 Obnavljanje in projektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnim 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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost  okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103372
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03832 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa JO.BO.JA, d.o.o., trgovina,
proizvodnja, marketing, Kranj, sedež: Ce-
sta Jake Platiše 13, 4000 KRANJ, pod
vložno št. 1/03906/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje kapitala
in razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5660343
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanovitelj: Ciperle Jože, Cerklje, Dvor-

je 96, vstop 31. 3. 1992, vložek 1,523.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 1. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872  Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
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opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve takstistov; 6023 Drug kopenskih
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agenicj in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agenicj; 7010 Poslovanje z lasn-
timi nepemičninami; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-

skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-103393
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00275 z dne 16. 1. 1997, pod
vložno št. 1/05912/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
memba ustanoviteljev, firme, skrajšane fir-
me, zastopnika in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5474299
Firma: CIS, cestni transport stvari in

potnikov, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: CIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 BLED, Alpska cesta 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrke Jože, izstop 20.

10. 1995; Capuder Bojan-Marko in Hryce-
wicz-Capuder Cvetka, oba Bled, Alpska 17,
vstopila 20. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Smrke Jože, razrešen 20. 10. 1995; di-
rektor Capuder Bojan-Marko, imenovan 20.
10. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997:
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; 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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenskih pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agenicj; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.

Pred prednosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/11663/00 z isto firmo.

Rg-105002
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00155 z dne 14. 2. 1997, pod
vložno št. 1/05936/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1123050
Firma: ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA

LOKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlub-

nik 1 c

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Škofja Loka, Škofja

Loka, Poljanska c. 1, vstop 18. 7. 1996,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
dopivec Janez, Škofja Loka. Podlubnik 237,
imenovan 8. 10. 1996, kot v.d. direktorja,
zastopa zavod neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotav-
ljajo storitve na področju zdravstva, izobra-
ževanja, kulture in druge socialne storitve,
razen obveznega socialnega zavarovanja;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-105017
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00756 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa INTERLEADER, proizvod-
nja in trgovina usnjenih in tekstilnih iz-
delkov, d.o.o., Ljubno, sedež: Ljubno
120, 4244 PODNART, pod vložno št.
1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, povišanje osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5948878
Firma: TRION, proizvodnja in trgovina

usnjenih in tekstilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: TRION, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,609.655 SIT
Ustanovitelj: Šolar Sandi, Podnart, Ljub-

no 120, vstop 9. 2. 1990, vložek 1,609.655
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1830
Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterija, sedlarskih in jermanskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
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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-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 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; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agenicj in organizatorjev po-
tovanj, 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; 7032
Upravljanje z nepemičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-105019
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00132 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VKP KOVINOPLASTIKA,
podjetje za proizvodnjo in trgovino,

d.o.o., Škofja Loka, sedež: Virmaše 124,
4220 ŠKOFJA LOKA, pod vložno št.
1/03564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5881501
Osnovni kapital: 2,808.000 SIT
Ustanovitelj: Volčjak Karel, Škofja Loka,

Virmaše 124, vstop 25. 11. 1991, vložek
2,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997:
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;
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; 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; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2732 Hlad-
no valjanje ozkega traku; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla, proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;

2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih 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; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razstveljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, 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
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 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; 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
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 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,
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; 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 otanki 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; 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; 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; 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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z retavracijo, 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; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
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; 6311 Pre-

kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 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; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 O 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 projektrianje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
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-105029

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00523 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA STI, podjetje za raz-
voj telekomunikacij, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska 24 a, 4000 KRANJ, pod vlož-
no št. 1/05926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5374464
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šoba Boštjan, razrešen 18. 4. 1996;
direktor Lampič Božidar, Tržič, Loka 63 b,
imenovan 18. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105030

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01342 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PMV, proizvodno podjetje,
Grahovše, d.o.o., sedež: Grahovše 18,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5790450
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Ustanovitelja: Žepič Janez, Ljubljana, Pri-
binova 7, vstop 22. 11. 1994, vložek
761.660 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hildebrandt Mathias, D 31515 Wunstdorf,
Nemčija, Bleichenerstr. 75, vstop 9. 10.
1995, vložek 761.660 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hildebrandt Mathias, imenovan 8. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Žepič Tomaž, imenovan 8. 10. 1995.

Rg-105039
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04050 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KRPAN PROGRAM, podjet-
je za opravljanje poslov managementa
zastopanje in vzdrževanje dela, d.o.o.,
Radovljica, sedež: Gradnikova 44, 4240
Radovljica, pod vložno št. 1/00682/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo usta-
noviteljev, firme in dejavnosti ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5316278
Firma: KRPAN PROGRAM, proizvodnja

in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: KRPAN PROGRAM,

d.o.o., Radovljica
Sedež: 4240 Radovljica, Gradniko-

va 44
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jovan Janez, Radovljica,

Gradnikova 44, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jovan Primož, izstop 21. 12. 1994; Holc
Leon, izstop 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na 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; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektrianje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
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-105050
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00075 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KIKO, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Gogalo-
va 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05110/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovne vloge, zastopnika, sedeža ter de-
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javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5794242
Sedež: 4000 Kranj, Na skali 5
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Gošte Igor, izstop 18. 12.

1994; Panigaz Vekoslav, Šenčur, Partizan-
ska 45, vstop 18. ¸12. 1994, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gošte Igor, razrešen 18. 12. 1996;
direktor Panigaz Vekoslav, imenovan 18. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermanskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3150 Pro-
izvodnja opreme za rastvetljavo in električ-
nih svetilk; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitrane 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračmi, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agenicj in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje

stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-105055
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00072 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PMV, proizvodno podjetje
OVJ, 1272 - 93, sedež: Grahovše 4 a,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/05052/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
sprememba ustanoviteljev, skrajšane firme,
sedeža in zastopnika ter razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5790450
Firma: PMV, proizvodno podjetje, Gra-

hovše, d.o.o.
Skrajšana firma: PMV, d.o.o.
Sedež: 4290 Tržič, Grahovše 18
Osnovni kapital: 1,523.320 SIT
Ustanovitelj: Perne Vinko, izstop 22. 11.

1994; Žepič Janez, Ljubljana, Pribinova 7,
vstop 22. 11. 1994, vložek 1,523.320 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perne Vinko, razrešen 22. 11. 1994;
direktor Žepič Janez, imenovan 22. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1997:
2010 Žaganje in skoblanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 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.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvod-
nja eletkromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 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.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za
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industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila, proizvdonja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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, industrijke
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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7310 Raziskovanje in ekperimentalni razvoj
na področju naravoslovanja in tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-105059
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00207 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa RODOS, turistično in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Ke-
betova 20, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03543/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5856418
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Sedej Matjaž, Kranj, Kebe-

tova 20, vstop 1. 4. 1992, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 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.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105062
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00204 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ANGELIKA, notranja in zu-
nanja trgovina ter storitve, Selca, d.o.o.,
sedež: Selca 54, 4227 Selca, pod vlož-
no št. 1/03964/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, sprememba in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5669553
Osnovni kapital: 1,500.600 SIT
Ustanoviteljica: Bertoncelj Angelca, Sel-

ca, Selca 54, vstop 30. 8. 1992, vložek
1,500.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5118 Posredništvo,
specilaizirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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;
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; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-105064

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01248 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA SES-
TAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska Lo-
ka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Člani nadzornega sveta: Mitić Bogomila,

Hkavec Peter, Pavlin Ignac, Remic Jože,
Tomše Marjan, Podgoršek Hinko, Čujovič
Vojko, Tepina Jure, Arh Brane, Kozina
Franc, Remic Jože in Tomše Marjan, vsi
vstopili 7. 9. 1995.

Rg-105076

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00082 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ATELJE ZA PROSTORSKO
PROJEKTIRANJE JESENICE, p.o., sedež:
Pod gozdom 2, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/00323/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, zastopnika, kapitala, ustanovitev
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5269393
Firma: APP, atelje na prostorsko pro-

jektiranje Jesenice, d.o.o.
Skrajšana firma: APP JESENICE, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Pod gozdom 2
Osnovni kapital: 16,567.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložek 4,803.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala pot 5, vložek 1,657.000 SIT; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Mala pot 5, vložek
1,657.000 SIT; Bernard Rabič Irena, Jese-
nice, C. M. Tita 70, vložek 720.000 SIT;
Fonda Diana, Radovljica, Maistrova 22, vlo-
žek 780.000 SIT; Jančič Matjaž, Jesenice,
Ul. J. Šmida 12, vložek 600.000 SIT; Jen-
sterle Damjan, Jesenice, Hrušica 58 d, vlo-
žek 870.000 SIT; Krivc Jože, Mojstrana,
Delavska 11, vložek 730.000 SIT; Nadižar
Janez, Žirovnica, Breg 103, vložek
720.000 SIT; Oman Jožefa, Gozd Martu-
ljek, Zgornje Rute 26, vložek 720.000 SIT;
Polak Milan, Gozd Martuljek, Zgornje Rute
3, vložek 880.000 SIT; Svetičič Alenka, Ži-
rovnica, Selo 12 b, vložek 500.000 SIT;
Velepec Gregor, Jesenice, Ul. S. Bokala
16, vložek 990.000 SIT in Velepec Marje-
ta, Jesenice, Ul. S. Bokala 16, vložek
940.000 SIT, vsi vstopili 25. 1. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velepec Gregor, razrešen 28. 11.
1995 ter dne 25. 1. 1996 imenovan za
začasno upravo, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepemičninami; 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; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 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.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP/00530/00961-1996/BJ z dne 1. 2.
1996.

Rg-105085
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01150 z dne 3. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ELAN, podjetje za ustanav-
ljanje, financiranje in upravljanje z dru-
gimi podjetji, d.d., Begunje, sedež: Be-
gunje 1, 4275 Begunje, pod vložno št.

1/00081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5048770
Član nadzornega sveta: Lotrič Franc, vs-

top 24. 7. 1995.

Rg-106059
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03966 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LASER, podjetje za poslov-
ne usluge, telesno kulturo in šport, kul-
turo in umetnost, zdravstveno socialno
zaščito, trgovino na drobno, zunanjo tr-
govino in marketing, d.o.o., Jesenice,
sedež: Tomšičeva 42, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/01210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo družbenika, spre-
memba dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5378320
Osnovni kapital: 1,606.500 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Valentin, izstop 1.

1. 1994; Kavčič Blaž, Jesenice, Tomšičeva
42, vstop 15. 12. 1989, vložek 901.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kavčič
Ančka, Jesenice, Tomšičeva 42, vstop 15.
12. 1989, vložek 705.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997:
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; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-106062

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03952 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MEBO, elektro mehanično
podjetje Kokrica, d.o.o., sedež: Cesta na
Brdo 17, 4000 Kokrica, pod vložno št.
1/00575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5308500
Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Meglič Ljubo, Kokrica, Ce-

sta na Brdo 17, vstop 5. 12. 1989, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo 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 oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-106064
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04075 z dne 28. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE
METING, podjetje za metalurški inženi-
ring, d.o.o., Jesenice, sedež: C. železar-
jev št. 8, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/01792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5436745
Firma: METING - ŽELEZARNA JESE-

NICE, inženiring, svetovanje, poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: METING - ŽJ, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-

zarjev 8
Osnovni kapital: 9,251.536,40 SIT
Ustanovitelji: SŽ - ŽELEZARNA JESE-

NICE, p.o., Jesenice, C. železarjev št. 8,
vstop 27. 12. 1990, vložek 9,251.536,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106066
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00362 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DIMVOD, dimnikarsko pod-
jetje, d.o.o., Jesenice, sedež: Delavska
10, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02576/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5520568
Firma: DENŠA, BAČLIČ & KUJAČIČ,

dimnikarsko podjetje, d.n.o., Jesenice
Skrajšana firma: DENŠA, BAČLIČ &

KUJAČIČ, d.n.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Denša Janez, Jesenice,

Delavska ul. 10, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 20. 12. 1994, vložek 2.666 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bačlič Milan, Jesenice, Dealvska ul.
10, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 20.
12. 1994, vložek 2.667 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Kujačič
Milenko, Jesenice, Delavska ul. 10, izstopil
iz d.o.o. in vstopil v d.n.o. 20. 12. 1994,
vložek 2.667 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Denša Janez, razrešen 20. 12. 1994
in imenovan za družbenika; Kujačič Milenko,
razrešen 20. 12. 1994 kot namestnik direk-
torja in imenovan za družbenika; Bačlič Mi-
lan, razrešen 20. 12. 1994 kot namestnik
direktorja in imenovan za družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-

tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7470 Čiščenje stavb; 9000 Stori-
tve javne higiene.

Rg-106067
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00360 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VISPA, podjetje za osebne
storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Zgornji
plavž 4, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/02055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, preoblikovanje v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468701
Firma: VISPA VISTER IN PAVLIN, pod-

jetje za osebne storitve, d.n.o., Jesenice
Skrajšana firma: VISPA VISTER IN PAV-

LIN, d.n.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Kidričeva 26c
Ustanovitelja: Humar Saša, izstop 20.

12. 1994; Vister Andrej, Jesenice, C. Mar-
šala Tita 2a, vstop 20. 12. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Pavlin Janez, Jesenice,
C. Cirila Tavčarja 1b, vstop 20. 12. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vister Andrej, razrešen 20. 12. 1994
in imenovan za družbenika; Pavlin Janez,
razrešen 20. 12. 1994 kot namestnik di-
rektorja in imenovan za družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 6021 Drug kopenski potniški promet na
rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-106070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00561 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ENVIRON, podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Kranj-
ska Gora, sedež: Borovška 87, 4280
Kranjska Gora, pod vložno št.
1/03798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev in naslova ustanovi-
teljev, kapitala, zastopnika, preoblikovanje
v d.n.o. in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777526
Firma: PENZION MIKLIČ & MIKLIČ,

podjetje za turizem, gostinstvo in trgovi-
no, d.n.o.

Skrajšana firma: PENZION MIKLIČ &
MIKLIČ, d.n.o.

Pravnoorg. družba z neomejeno odgo-
vornostjo

Sedež: 4280 Kranjska Gora, Vi-
tranška 13

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Miklič Slavko, Kranjska

Gora, Vitranška 13, izstopil iz d.o.o. in vsto-
pil v d.n.o. 29. 3. 1995, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-

njem; Miklič Zora, Kranjska Gora, Vitran-
ška 13, vstop 29. 3. 1995, vložek 8.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklič Slavko, razrešen 29. 3. 1995
in imenovan za družbenika; družbenica Mi-
klič Zora, imenovana 29. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-106074
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00728 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MYMAX, d.o.o., podjetje za
projektiranje, turizem, gostinstvo, trgo-
vino, storitve in zastopstvo Boh. jezero,
sedež: Stara Fužina 53a, 4265 Bohinj-
sko jezero, pod vložno št. 1/04719/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, spremembo
in uskladitev dejavnosti, sprememba druž-
benikov in oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje s temile podatki:

Matična št.: 5760933
Firma: MYMAX, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MYMAX, d.o.o.
Sedež: 4265 Bohinjsko jezero, Stara

Fužina 53a
Ustanovitelja: Čuk Mihael, izstop 13. 8.

1996; Čuk Marija, izstop 13. 8. 1996; Krem-
ser Iztok, Ljubljana, Prvomajska ul. 15, vstop
13. 8. 1996, vložek 769.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mulej Marko, Vrhnika,
Voljčeva c. 8, vstop 13. 8. 1996, vložek
769.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tektila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
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ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kozmetičnimi 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izsposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost
drugih organizacij. d.n.

Rg-106075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04055 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa INŽENIRING CONSULT-
ING, podjetje za projektiranje, gradbe-
ništvo in notranjo opremo, d.o.o., Žirov-
nica, sedež: Žirovnica 68, 4274 Žirovni-
ca, pod vložno št. 1/00909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev,
firme, skrajšane firme, sedeža, naslova usta-
novitelja in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5366917
Firma: INŽENIRING - CONSULTING,

družba za projektiranje, gradbeništvo in
notranjo opremo, d.o.o.

Skrajšana firma: INŽENIRING - CON-
SULTING, d.o.o.

Sedež: 4274 Bled, Koritenska 17 a
Osnovni kapital: 1,745.400 SIT
Ustanovitelj: Bassanese Ivan, Bled, Ko-

ritenska 17a, vstop 22. 12. 1989, vložek
1,745.400 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Starič Andrej, izstop 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vododvodne,
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; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinsjkih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 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;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-106076
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00065 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa HABJAN TRANSPORT,
podjetje za notranji in mednarodni pre-
voz, Škofja Loka, d.o.o., sedež: Zminec
78, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/02669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, kapitala, zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538157
Firma: HABJAN TRANSPORT, prevoz-

na in trgovska družba, d.o.o., Škofja
Loka

Skrajšana firma: HABJAN TRANSPORT,
d.o.o., Škofja Loka

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Habjan Andrej, Škofja Loka,
Zminec 78, vstop 22. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Habjan Dragica, Škofja Loka, Zmi-
nec 78, imenovana 14. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
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in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskvoanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-106077
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00198 z dne 26. 3. 1997 pri
subjektu vpisa RIDDER TRADE, Jesenice,
d.o.o., trgovina, storitve, sedež: Rodine
6b, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, sprememba
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5762685
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Blok Edwin, Nizozemska, 2980 GE
Ridderkerk, p.p. 4206, imenovan 27. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
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; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 74201 O 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; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-106081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00744 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ETIKETA, tiskarna, d.d., se-
dež: Industrijska ulica 6, 4226 Žiri pod
vložno št. 1/00203/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5033241
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokalj Jakob, razrešen 30. 3. 1995
kot začasna uprava in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bogataj Tone,
Firšt Miro, Jereb Samo, Drmota Tatjana in
Mravlja Tone, vsi izstopili 25. 3. 1995; Star-
man Bojan, vstopil 25. 3. 1995; Šimona
Aleksander, vstopil 25. 3. 1997; Debeljak
Dragica, Jereb Dragoslav in Primožič Si-
mon, vstopili 25. 3. 1995.

Rg-106082
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01405 z dne 25. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA INDUSTRIJA SES-

TAVNIH DELOV, d.d., sedež: Savska Loka
4, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pooblastil osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5045169
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zmrzlikar Jože, Kranj, Kajuhova 17,
razrešen 21. 11. 1995 kot začasna uprava
in ponovno imenovan za direktorja, ki kot
upravo zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106084
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00359 z dne 25. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05963/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986583
Firma: PRO GOLF, svetovanje in za-

ložništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO GOLF, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  4260 Bled, Cesta svobode 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pichler - Radanov Milan-

ka, Ozalj, Hrvaška, Ul. Vlatka Mačeka 16,
vstop 30. 10. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pichler Dušan,
Radovljica, Prešernova ul. 4, vstop 30. 10.
1996, vložek 1.050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pichler - Radanov Milanka, imeno-
vana 30. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Pichler Dušan, imeno-
van 30. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 50101 Tr-
govina 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; 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; 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; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno orpemo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-106087
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02345 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa L & C CO., proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Zg. Besnica, sedež: Sp.
Besnica 56, 4201 Zg. Besnica, pod vlož-
no št. 1/03770/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz družbe z
omejeno odgovornostjo, spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5680409
Firma: L & C CO. - CELESTINA IN DRU-

GI, Zg. Besnica, d.n.o., proizvodnja in
trgovina

Skrajšana firma: L & CO. - CELESTINA
IN DRUGI, Zg. Besnica, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Celestina Ladislav, Kranj,
Struževo 58, izstopil iz d.o.o in vstopil v
d.n.o. 9. 5. 1994, vložek 4.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Lusching Sabine, Miklauzhof, Avstrija, Zauc-
hen 41, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o.
9. 5. 1994, vložek 3.500 SIT, odgovor-
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nost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Lusching Sabine, imenovana 26.
3. 1992.

Rg-106088
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00110 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa LEV, d.o.o., trgovina in go-
stinstvo Preddvor, sedež: Hotemaže 55,
4205 Preddvor, pod vložno št.
1/03283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo ustano-
vitelja in osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5618258
Sedež: 4205 Preddvor, Hotemaže 55
Ustanovitelja: Zadnikar Vilko, Preddvor,

Hotemaže 55, vstop 24. 2. 1992, vložek
784.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakšič Miran, Preddvor, Tupaliče 72, vstop
5. 2. 1996, vložek 784.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Jakšič Miran, imenovan 5. 2.
1996, zastopa družbo brez omejiteve.

Dejavnost, vpisna dne 20. 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; 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; 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,
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, specialnizirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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
Nespecialnizirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-106089
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00343 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa P - GRAD, d.o.o., gradbene
storitve, nadzor, trgovina in turizem, Bo-
hinjska Bistrica, sedež: Vodnikova 13,
4264 Bohinjska Bistrica, pod vložno št.
1/04414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5725909
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:

2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 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; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgoivna na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 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
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 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.;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-106090
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00221 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa P - ŠPORT, d.o.o., trgovi-
na, posredovanje, turizem, Bohinjska Bi-
strica, sedež: Vodnikova 13, 4264 Bo-
hinjska Bistrica, pod vložno št.
1/04414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5725909
Firma: P - GRAD, d.o.o., gradbene sto-

ritve, nadzor, trgovina in turizem Bohinj-
ska Bistrica

Skrajšana firma: P - GRAD, d.o.o., Bo-
hinjska Bistrica

Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Vod-
nikova 13

Rg-106092
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03542 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRATEL, telekomunika-
cijski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Ljub-
ljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
spremembo poslovnih deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5293162
Ustanovitelji: Gorenjska banka, d.d.

Kranj, imetnik skupnega poslovnega dele-
ža, Kranj, Bleiweisova 1, vstop 18. 5. 1994;
Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic
Ljubljana, imetnik skupnega poslovnega de-
leža, Ljubljana, Trg republike 3, vstop 18.
5. 1994; Iskra telekom holding, d.d., Kranj,
imetnik skupnega poslovnega deleža, Slo-
venija, Kranj, Ljubljanska c. 24a, vstop 23.
10. 1989; Stanovanjski sklad RS Ljubljana,
imetnik skupnega poslovnega deleža, Ljub-
ljana, Dunajska 22; Zavarovalnica Triglav,
d.d. Ljubljana, Območna enota Kranj, imet-
nik skupnega poslovnega deleža, Kranj,
Oldhamska 2; Hit, hoteli, igralnica, turizem,
d.o.o., Nova Gorica, imetnik skupnega po-
slovnega deleža, Nova Gorica, C. IV. kor-
pusa 25; Aerodrom, p.o., Ljubljana, imetnik
skupnega poslovnega deleža, Brnik, Zg. Br-
nik 130 a; Bank Austrija, mešana banka,
d.d., Ljubljana, imetnik skupnega poslovne-
ga deleža, Ljubljana, Wolfova 1; Tegrad,
p.o., Ljubljana, imetnik skupnega poslovne-
ga deleža, Ljubljana, Kamniška 41; Poteza,

d.o.o., imetnik skupnega poslovnega dele-
ža, Ljubljana, Miklošičeva 38; Komercialna
banka Triglav, d.d., imetnik skupnega po-
slovnega deleža, Ljubljana, Kotnikova 28 in
Skupni poslovni delež, vložek 13,686.572
SIT, vsi vstopili 18. 5. 1994, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-106093
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00333 z dne 20. 3. 1997 pri
subjektu vpisa WEIDLER IN PARTNER,
d.o.o., Kranj, podjetje za grafične stori-
tve in trgovino, sedež: 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05935/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča natančen naslov družbe
s temile podatki:

Matična št.: 1125478
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 24

Rg-106096
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01008 z dne 19. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA IMPULS, proizvod-
nja merilno - procesne opreme Kranj,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 8, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/03161/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, poslovnih
deležev, zastopnikov, spremebo in uskladi-
tev dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5588847
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ahačič Anka, Tržič, Pod-

vasca 2, vstop 8. 4. 1992, vložek 2.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bertoncelj
Matjaž, Kranj, Planina 5, vstop 8. 4. 1992,
vložek 3.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bračič Krešo, Radovljica, Janševa 7,
vstop 8. 4. 1992, vložek 1,474.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gradišar Mar-
ko, izstop 14. 6. 1996; Kavčič Miran, Kranj,
Drolčevo naselje 14, vstop 8. 4. 1992, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kejžar Anica, izstop 29. 12. 1994; Krsnik
Majda, izstop 14. 6. 1996; Naglič Simon,
izstop 29. 12. 1994; Nosan Stanislav, iz-
stop 29. 12. 1994; Polajnar Matija, izstop
14. 6. 1996; Stavanja Zdenko Julijan, iz-
stop 29. 12. 1994; Šenk Jože, Preddvor,
Hotemaže 4, vstop 8. 4. 1992, vložek
3.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ška-
rič Marjeta, izstop 14. 6. 1996; Vencelj
Anton, izstop 14. 6. 1996; Vrhovnik Janez,
Šenčur, Stružnikova pot 7, vstop 8. 4.
1992, vložek 3.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Iskra Impuls Kranj, d.o.o., Kranj,
Gregorčičeva 8, vstop 15. 3. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ven-
celj Anton, razrešen 30. 10. 1996 kot v.d.

direktorja; direktor Bračič Krešo, imenovan
8. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
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 določeih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 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 materilom 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; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-106101
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01240 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa REKREACIJSKO TURISTIČ-
NI CENTER, žicnice, Kranjska gora, p.o.,
sedež: Dobravška cesta 107, 4280
Kranjska gora, pod vložno št.
1/00364/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme ter tipa zastopnika, kapitala, nad-
zorni svet in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5001412
Firma: REKREACIJSKO TURISTIČNI

CENTER ŽIČNICE, Kranjska gora, d.d.
Skrajšana firma: RTC Žičnice, Kranj-

ska gora, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4280 Kranjska gora, Borovška

cesta 103a
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Osnovni kapital: 219,220.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 28,660.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložek 21,922.000 SIT;
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 72,492.000 SIT; Udeleženci interne
razdelitve, vložili 42,930.000 SIT in Udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
53,216.000 SIT, vsi vstopili 29. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pristavec Božidar, razrešen 29. 10.
1996 in imenovan za začasno upravo, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pezdirnik Na-
da, Kosi Franc in Koder Marko, vstopili
29. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5222 Trgovina na drobno z me-
som 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi odločbe Agencije za prestrukturira-
nje in privatizacijo št. LP 00965/01548-
1996/IJS z dne 19. 12. 1996.

Rg-106105
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04041 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa TOP, regionalni izobraže-
valni center, d.o.o., Radovljica, sedež:

Kranjska c. 2, 4240 Radovljica, pod vlož-
no št. 1/00968/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo družbenikov in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5382629
Firma: TOP, regionalni izobraževalni

center, d.o.o.
Skrajšana firma: TOP, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Šercerjeva 22
Osnovni kapital: 3,038.196 SIT
Ustanovitelji: Pretnar Zvonka, izstop

3. 5. 1994; Lojk Leon, Kranj, C. JLA 6,
vstop 15. 3. 1990, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mehelič Metka,
Bled, C. v Vintgar 8, vstop 23. 9. 1992,
vložek 1,503.756 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žalig Grce Jelica, Radovljica, Bev-
kova 3, vstop 3. 5. 1994, vložek 1,524.440
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Mihelič Margareta, imenovana 23.
9. 1992; Lojk Leon - Blaž, razrešen 12. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Žalig Gr-
ce Jelica, imenovana 3. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-106110
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01168 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa MERCATOR - PRESKRBA,
trgovinsko podjetje, Tržič, d.d., sedež:
Trg svobode 27, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/01003/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev prevzete družbe k prev-
zemni družbi Poslovni sistem Mercator,
d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5002508
Pripojitev v POSLOVNI SISTEM MER-

CATOR, d.d. Ljubljana (vl. št. 1/2785/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 7.
11. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisom
v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-106112
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00297 z dne 10. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05950/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121693
Firma: IMPERIAL IMMOBILIEN MA-

NAGEMENT, družba za posredovanje ne-
premičnin, d.o.o., Bled

Skrajšana firma: IMPERIAL IMMOBI-
LIEN MANAGEMENT, d.o.o.

Sedež: 4260 Bled, Mladinska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zesch Moebel Handelsge-

sellschaft, m.b.h., Dunaj, Alserstrasse 37,
vstop 26. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: diek-
torica Zesch Helga, Wien - Dunaj, Erzbisc-

hofgasse 6, imenovana 26. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Šolar
Janez, Bled, Mladinska 8, imenovan
26. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-106113
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00296 z dne 10. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05949/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957672
Firma: ŽAKELJ BENO IN STRICA, trgo-

vina in posredništvo, Žirovski vrh, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽAKELJ BENO IN

STRICA, Žirovski vrh, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo.
Sedež: 4226 Žiri, Žirovski vrh 73
Ustanovitelji: Žakelj Branko in Žakelj Dra-

go, oba Žiri, Žirovski vrh 73, vstopila 24. 6.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem; Žakelj Benjamin - Beno, Žiri,
Pionirska pot 8, vstop 24. 6. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Žakelj Branko, imenovan 24. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitve; Žakelj
Drago, imenovan 24. 6. 1996 kot namest-
nik direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; Žakelj Benjamin - Beno, imenovan 24.
6. 1996, kot namestnik direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-106115

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00299 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA GOZDARSKA
ZADRUGA, z.o.o., Škofja Loka, sedež: Fu-
žinska ulica 1, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05500/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
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Matična št.: 5142202
Dejavnost, vpisna dne 10. 3. 1997:

52482 Dejavnost cvetličarn.

Rg-106116
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01399 z dne 10. 3. 1997 pri
subjektu vpisa VOTLICA JESENICE, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05413/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in po-
slovnega deleža, razširitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5890977
Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-

zarjev 8
Ustanovitelja: Avbar Anton, Jesenice,

Cesta Maršala Tita 41, vstop 3. 1. 1995,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žuber Pavel, Jesenice, Ulica hero-
ja Verdnika 5, vstop 21. 11. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornovst: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehnčnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo.

Rg-106118
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00066 z dne 7. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05948/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125605
Firma: PETERNELJ BORUT, trgovina

in storitve, d.o.o., Žabnica
Skrajšana firma: PETERNELJ BORUT,

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

govornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Srednje Bit-

nje 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peternelj Borut, Gorenja vas,

Gregorčičeva 6, vstop 8. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peternelj Borut, imenovan 8. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-106120
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04036 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTRAL, podjetje za

projektiranje in inženiring elektro - opre-
me, Radovljica, d.o.o., sedež: Janševa
7a, 4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5301092
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bračič Krešo, Radovljica,

Janševa 7a, vstop 16. 11. 1989, vložek
585.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lavrenčič Jana, Žirovnica, Selo 6c, vstop
15. 2. 1994, vložek 915.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-106122
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04037 z dne 5. 3. 1997 pri
subjektu vpisa AMIS, podjetje za notranje
in zunanje trgovinsko posredovanje, sve-
tovanje, kooperacije in marketing,
d.o.o., Kranj, sedež: Luznarjeva 17,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5288762
Firma: AMIS, podjetje za notranje in

zunanjetrgovinsko posredovanje, sveto-
vanje, kooperacije in marketing, d.o.o.,
Kranj

Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Trobec Peter, Kranj, Luznar-

jeva 17, vstop 10. 11. 1989, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trobec Bu-
čan Duša, Kranj, Maistrov trg 7, vstop 17. 3.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Petrevčič Leon, Kranj, Maistrov trg
7, vstop 17. 3. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornosti: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 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 posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehnčnih kemikalij;
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; 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6340 Dejavnost drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-106124

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04046 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DIFA, proizvodno in trgovi-
sko podjetje, d.o.o., Škofja Loka, Obj.
72 - 90, sedež: Podlubnik 64, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00599/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge, spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov, spremembo firme in se-
deža ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328004
Firma: DIFA, tlačna livarna in obdela-

va ulitkov, d.o.o., Škofja Loka
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Peter in Ažman Ru-

ža, vložila po 487.200 SIT, Ažman Borut,
vložil 247.500 SIT ter Ažman Andreja, vloži-
la 15.300 SIT, vsi Škofja Loka, Podlubnik
64, vstopili 24. 11. 1989, odgovornost: ne
odgovarjajo; Likosar Vlasta, Šenčur, Visoko
45 a, vstop 24. 11. 1989, vložek 262.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Likosar Du-
šan, izstop 26. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ažman Peter, razrešen 26. 12. 1994;
direktor Ažman Borut, imenovan 26. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželez-
nih kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
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
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napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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 kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spre-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106125

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00717 z dne 4. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA GOZDARSKA ZA-
DRUGA, z.o.o., Škofja Loka, sedež: Jego-
rovo predmestje 21, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/05500/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142202
Firma: KMETIJSKA GOZDARSKA ZA-

DRUGA, z.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: KGZ, z.o.o., Škofja

Loka
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 4220 Škofja Loka, Fužinska

ulica 1
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 50101 Trgovina na
debelo 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 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; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina 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; 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, 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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okre-
pečvalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepemičninami za plačilo ali po pogodbi;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106127

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04052 z dne 4. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO
JESENICE, p.o., C. M. Tita 65, 4271 Jese-
nice, pod vložno št. 1/00305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z ZZ,
spremembo firme, spremembo ustanovitelja
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5227836000
Firma: CENTER ZA SOCIALNO DELO

JESENICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4270 Jesenice, C. M. Tita 65
Ustanovitelj: Skupnost socialnega skrbst-

va Jesenice, izstop 31. 12. 1992; Vlada Re-
publike Slovenije, Ljubljana, vstop 1. 1. 1993.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
85321 Dejavnost centrov za socialno delo.

Rg-106130
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03605 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KOMUNALA RADOVLJICA,
p.o., sedež: Ljubljanska c. 27, 4240 Ra-
dovljica, pod vložno št. 1/00056/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje v družbo z omejeno odgovornostjo,
kapital, ustanovitelje, spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5063485
Firma: KOMUNALA RADOVLJICA, javno

podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA RADOV-

LJICA, d.o.o.
Sedež: 4240 Radovljica, Ljubljanska

c. 27
Osnovni kapital: 147,901.777,40 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Radovlji-

ca, Radovljica, Gorenjska c. 19, vstop 5.
10. 1994, vložek 147,901.777,40 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s pa-
ro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucijo vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
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la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6030 Cevovodni transport;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejavno-
sti; 9000 Storitve javne higiene; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Preoblikovanje v javno podjetje na podla-
gi Odloka SO Radovljica z dne 5. 10. 1994.

Rg-106131
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00973 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TELING, Teleinformacijski
sistemi in storitve, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/00340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5284392
Ustanovitelja: Hladnik Bojan, Kranj, Gub-

čeva 3, vstop 15. 9. 1993, vložek
2,711.963,53 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Likozar Jože, Kranj, Britof 247, vstop
15. 9. 1993, vložek 7,781.320,37 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Majcen Tomaž,
izstop 12. 5. 1995.

Rg-106134
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00116 z dne 14. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05960/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122061
Firma: QMI - VERTIGO, trgovsko stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: QMI - VERTIGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni

trg 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dolinar Sandi, Škofja Loka,

Frankovo naselje 139, vstop 24. 2. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Poženel Gašper, Škofja Loka, Rateče
112, vstop 24. 2. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mesec Ni-
ko, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 105, vs-
top 24. 2. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Dolinar Sandi, imenovan 24. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Po-

ženel Gašper, imenovan 24. 2. 1997; pro-
kurist Mesec Niko, imenovan 24. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drob-
no 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; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106136
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00989 z dne 14. 3. 1997 pri
subjektu vpisa PRISTAVA, TRGOVSKA HIŠA,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Bled sedež: C. svobode 22, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/02600/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, vložka družbenika, firme, skrajšane firme,
družbene pogodbe, zastopnika, tipa zastopni-
ka, dejavnosti in uskladitev s standardno kasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5531578
Firma: P. DUSSMANN, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: P. DUSSMANN, d.o.o.
Ustanovitelja: Križanič Adolf, Mojstrana,

Veliki Breg 29, vstop 31. 5. 1994, vložek
188.500 SIT, odgovornsot: ne odgovarja; P.
Dussmann Gesellschaft, m.b.h., Linz, Beth-
lehemstr. 3, vstop 5. 11. 1996, vložek
1,696.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Križanič Adolf, razrešen 5. 11. 1996
in imenovan za prokurista; Guttmann Peter,
Rainbach in Muhlkreis, Freistadterstr. 4,
imenovan 5. 11. 1996, kot poslovodja, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnih posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-106140
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00224 z dne 24. 3. 1997, pod
vložno št. 1/02155/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5680875002
Firma: PARTNER, podjetje za borzno

posredništvo, izdelavo nakita, trgovino
in marketing, Radovljica, d.o.o. PE POR-
TAL KRANJ
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Skrajšana firma: PARTNER, Radovljica,
d.o.o., PE PORTAL KRANJ

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Koroška cesta 41
Ustanovitelj: PARTNER, podjetje za borz-

no posredništvo, izdelavo nakita, trgovino in
marketing, Radovljica, d.o.o., Radovljica,
Linhartov trg 4, vstop 20. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Klemen, Kranj, Koroška 12,
imenovan 20. 1. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles, trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih 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 debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, 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 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, in-
štalacijskim 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 ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo 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 proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom im 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 kozmetični-
mi in toaletninimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no 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, 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 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepemičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106141
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04026 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa FORMA, podjetje za izde-
lavo notranje opreme in projektiranje,
Radovljica, d.o.o., sedež: Langusova 63,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/01741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo sedeža, družbenikov in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5438632
Sedež: 4240 Radovljica, Lancovo 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gnilšak Jakob, izstop

27. 12. 1994; Erman Stanko, Radovljica,
Lancovo 11, vstop 19. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvdonja športnih izdelkov; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
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tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106143
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00135 z dne 3. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05944/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1125826
Firma: KUTNJAK & CO., družba za sto-

ritveno dejavnost, k.d.
Skrajšana firma: KUTNJAK & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4211 Mavčiče, Mavčiče 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kutnjak Jure, Smlednik,

Smlednik 75, vstop 17. 1. 1997, vložek
1.800 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Žunič Sonja, Mavčiče, Mavči-
če 1a, vstop 17. 1. 1997, vložek 200 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kutnjak Jure, imenovan 17. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Žunič Sonja, imenovana 17. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 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; 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; 5146 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no 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 proda-
jaln; 5271 Popravila obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 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 Druga nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;

5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-106148
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00230 z dne 6. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05947/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitve družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122975
Firma: EKOKOM SISTEMI, projektira-

nje, gradnje in upravljanje komunalnih
sistemov ter prodaja komunalne opre-
me in naprav, d.o.o.

Skrajšana firma: EKOKOM SISTEMI,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4294 Križe, Kokrškega odre-
da 24

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: VIALLI IMPIANTI, s.r.l., Tren-

to, Via Guardini 75, vstop 13. 2. 1997, vlo-
žek 760.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; BETON CAT, s.r.l., Catenanuova, Via Li-
berta 36, vstop 13. 2. 1997, vložek
720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikeš Jože, Ljubljana, Ulica Kneza Koclja 6,
vstop 13. 2. 1997, vložek 20.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
keš Jože, imenovan 13. 2. 1997, kot poslo-
vodja - direktor, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kova-
nje, stistkanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
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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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 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 pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-106149

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01257 z dne 6. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05946/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitve družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992575
Firma: TRI STAR, d.o.o., trgovina in

posredništvo, Kranj
Skrajšana firma: TRI STAR, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Luznarjeva 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: DELTA - MARKETING,

Graz, Uberfuhrgasse 37, vstop 29. 11.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sauseng Helmut, Wien, Liem-
feldergasse 32, vstop 29. 11. 1996, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; FOTO HORST GES, m.b.h. & CO.
KG, Klagenfurt, Domgasse 20, vstop 29.
11. 1996, vložek 525.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Eržen Mitja, Kranj, Luz-
narjeva 30, vstop 29. 11. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eržen Mitja, imenovan 29. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-106154
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04020 z dne 6. 3. 1997 pri
subjektu vpisa NOMINE R, podjetje za ko-
vinsko predelovalno dejavnost, kovino-
plastiko, instalacijskih in završnih del v
gradbeništvu in poslovnih storitev,
d.o.o., Jesenice, sedež: Huršica 4, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/01590/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge, spremembo firme,
družbenikov, oseb, pooblaščenih za zasto-
panje in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420008
Firma: NOMINE R, proizvodno podjet-

je in storitve, d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 21,687.000 SIT
Ustanovitelja: Rihtaršič Tomaž, Jesenice,

Hrušica 4, vstop 10. 10. 1990, vložek
11,745.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rihtaršič Emil Tomaž, Jesenice, Hrušica
4, vstop 12. 12. 1994, vložek 9,942.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rih-
taršič Emil Tomaž, imenovan 12. 12. 1994,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-

vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-106155
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04080 z dne 6. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa SPIN, poslovna in športna infor-
matika, Kranj, d.o.o., sedež: Rupa 23c,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev za zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325455
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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
podatkovinimi 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-106157
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00014 z dne 6. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MONITOR, podjetje za proizvod-
njo in uvajanje računalniške opreme,
d.o.o., Blejska Dobrava, sedež: Blejska Do-
brava 124, 4273 Blejska Dobrava, pod
vložno št. 1/01269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-



Stran 318 / Št. 4 / 22. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

podarskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385245
Osnovni kapital: 3,626.050 SIT
Ustanovitelj: Košir Sašo, Mojstrana, Tri-

glavska 17, vstop 28. 5. 1990, vložek
3,626.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 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; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzinov;
5530 Gostniske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-106158
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03607 z dne 7. 3. 1997 pri
subjektu vpisa ALPINUM HOTELI, turistič-

no podjetje, d.o.o., Bohinjsko jezoro, se-
dež: Ribčev laz 50, 4265 Bohinjsko je-
zero, pod vložno št. 1/00387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo imena družbenika, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5285194
Ustanovitelj: Elan International GMBH, Av-

strija, Furnitz, vstop 22. 6. 1989, vložek
11,454.822 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92512 Dejavnost arhivov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106161
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04107 z dne 6. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa AKROPOLA, družba za inženi-
ring in trgovino, Golnik, d.o.o., sedež: Tr-
stenik 1c, 4204 Golnik, pod vložno št.
1/01409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge ter spre-
memba in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5453640

Osnovni kapital: 1,778.000 SIT
Ustanovitelj: Erjevec Franc, Kranj, Smled-

niška 6, vstop 13. 4. 1990, vložek
1,778.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštlacije; 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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-106162
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00200 z dne 11. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05957/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122851
Firma: CIMBALJEVIĆ IN DRUGI, ko-

vinski izdelki, Škofja Loka, d.n.o.
Skrajšana firma: CIMBALJEVIĆ IN DRU-

GI, Škofja Loka, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Tavčarje-

va 12
Ustanovitelja: Cimbaljević Aleksander in

Cimbaljević Francka, oba Škofja Loka, Tav-
čarjeva 12, vstopila 3. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cimbaljević Aleksander, imenovan 3.
2. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
Cimbaljević Francka, imenovana 3. 2.
1997, namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106165
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00253 z dne 10. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05953/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122215
Firma: WAL - G, trgovina in storitve,

d.o.o., Lesce
Skrajšana firma: WAL - G, d.o.o., Lesce
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Rožna dolina 40
Osnovni kapital; 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Magdič Darko, Lesce, Rož-

na dolina 40, vstop 17. 2. 1997, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ahačič Zdenko, Domžale, Prešernova ce-
sta 1a, vstop 17. 2. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gašperlin
Primož, Kranj, Jezerska cesta 114b, vstop
17. 2. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Magdič Darko, imenovan 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Aha-
čič Zdenko, imenovan 17. 2. 1997, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; Gašperlin Primož, imenovan
17. 2. 1997, kot namestnik direktorja za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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 debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-

metiko; 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 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 kmetijskimis troji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na dronbo s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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, laki in drugimi
kemičnimi 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 opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitovm, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106168
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00059 z dne 11. 3. 1997, pod
vložno št. 1/05955/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121499
Firma: KVIBO, družba za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Kovorska 59
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Dolžan Klemen, Tržič, Ko-

vorska cesta 59, vstop 8. 1. 1997, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dolžan Klemen, imenovan 8. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Dolžan Marijan, Tržič, Kovorska cesta
59, imenovan 8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
1511 Proizvodnja i konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninske-
ga mesa; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Prede-
lava in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštlacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52471 De-
javnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pa-
kiranje.
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LJUBLJANA

Rg-28374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04503 z dne 19. 12. 1995 pod št. vlož-
ka 1/27151/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5913446
Firma: FARONIKA, trgovina in sveto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Petkovškovo

nabrežje 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Semolič Nada, Ljublja-

na, Majaronova 26, vstop 7. 9. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Semolič Nada, imenovana 7. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1995:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-31608

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05640 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu
vpisa OTTO UNITED, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Tacen, Rocenska 31, sedež: Rocenska
31, Tacen 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19361/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5743079
Firma: F2, podjetje za proizvodnjo, tr-

govino in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana,
Rocenska 31

Skrajšana firma: F2, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Rocenska 31
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelja: Fantur Oton ml., vstop

19. 6. 1992 in Fantur Oton st., vstop 4. 5.
1994, oba Ljubljana, Rocenska 31, vložila
po 945.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-31948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04494 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TEKSTIL – ANGORA, tovarna plete-

nin, d.o.o., sedež: Emonska c. 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09807/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5435129
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jurca Franc, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Klen Milan, Kočevje, Travniška 8,
imenovan 1. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-33626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11122 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DAG-GRAFIKA, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Medvedova 24, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5461111
Firma: DAG-GRAFIKA, podjetje za tr-

govino na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, Medvedova 24

Osnovni kapital: 3,027.443,40 SIT
Ustanovitelj: Grkinič Darko, Ljubljana,

Prijateljeva 16, vstop 9. 1. 1991, vložek
3,027.443,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-33639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11495 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GEA VENTURES, prestrukturiranje
in privatizacije, d.d., Ljubljana, Dergo-
maška 6, sedež: Dergomaška 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07955/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5398045
Firma: GEA VENTURES, prestrukturi-

ranje in privatizacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEA VENTURES,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 5,042.027 SIT
Ustanovitelja: Glas Miroslav, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstop 10. 7. 1990, vložek
2,521.013,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vahčič Aleš, Ljubljana, Dergomaška
6, vstop 10. 2. 1990, vložek 2,521.013,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-34453

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17069 z dne 13. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa SATLER, podjetje za izvajanje
elektroinstalacijskih del, prodajo, izde-
lavo ter servisiranje električnih naprav
in aparatov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kve-
drova ul. 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18588/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5843286
Firma: LEVEC, inženiring, projektira-

nje, montaža, meritve, trgovina, d.o.o.,
Trzin, Peske 17

Skrajšana firma: LEVEC, d.o.o., Trzin
Sedež: 1234 Mengeš, Peske 17,

Trzin
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Satler Primož, izstop

9. 12. 1994; Levec Marica, Ljubljana, Pri-
voz 14, vstop 9. 12. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Satler Primož, razrešen 9. 12. 1994;
direktorica Levec Marica, imenovana 9. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1995:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-34503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18128 z dne 15. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa EFETA, trgovina, zastopstva in
intelektualne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Streliška 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16330/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanovitelja in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5603919
Firma: EFETA, finance, računovodstvo

in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Matej, izstop

21. 2. 1994; Battelino Tadej, izstop 21. 12.
1994; Zupančič Marija, Grosuplje, Cesta
38, vstop 21. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Matej, razrešen 1. 4. 1995;
zastopnik Battelino Tadej, razrešen 1. 4.
1995; direktorica Zupančič Marija, imeno-
vana 21. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
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agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje 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
popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-34550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12489 z dne 20. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa SIO, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Butajnova 29, Horjul, sedež:
Butajnoa 29, 1354 Horjul, pod vložno št.
1/24711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5824575
Osnovni kapital: 1,509.018 SIT
Ustanovitelja: Grbec Mirko, Ljubljana, Vr-

hovci c. XX/5, vstop 8. 7. 1993, vložek
754.509 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rožič Dušan, Idrija, Gorska pot 21a, vstop
8. 7. 1993, vložek 754.509 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-35002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10398 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KAPSULA, Podjetje za grafično in
računalniško dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Pot na Rakovo Jelšo 132,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5759692
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pokovec Dragica, Ljublja-

na, Pot na Rakovo Jelšo 132, vstop 14. 4.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pokovec Ivan, Ljubljana, Tr-
žaška 17, vstop 14. 4. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-35402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04862 z dne 8. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa VILLA, podjetje za sodno iz-
vedeništvo in cenilstvo, svetovanje in
projektiranje v gradbeni stroki, d.o.o.,
Ljubljana, Soteška pot 84, Podgorica,
sedež: Soteška pot 84, 1231 Podgori-
ca, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.

1/04054/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti, skrajšano firmo in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5573211
Skrajšana firma: VILLA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,034.162 SIT
Ustanoviteljica: Breskvar Ljudmila, Ljub-

ljana Črnuče, Soteška pot 84, Podgorica,
vstop 10. 1. 1990, vložek 2,034.162 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z: promet z nepre-
mičninami; pomoč in svetovanje pri lastni-
njenju; vrednotenje podjetij; organiziranje,
vodenje in izvajanje del pri visokih gradnjah;
nizkih gradnjah in hidrogradnjah; špedicija;
posredniški in komisijski posli; inženiring;
geološka raziskovanja, raziskovanja s po-
dročja ekologije; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi proizvodi.

Dejavnost se v celoti glasi: sodno izve-
deništvo in cenilstvo v gradbeni stroki; sve-
tovanje v gradbeništvu, projektiranje v grad-
beništvu; promet z nepremičninami; pomoč
in svetovanje pri lastninjenju; vrednotenje
podjetij; organiziranje, vodenje in izvajanje
del pri visokih gradnjah; nizkih gradnjah in
hidrogradnjah; špedicija; posredniški in ko-
misijski posli; inženiring; geološka razisko-
vanja, raziskovanja s področja ekologije; tr-
govina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi.

Rg-35854

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05621 z dne 14. 12. 1995 pri subjek-
tu vpisa ININI, d.d., izdelava usnjene ga-
lanterije, Ljubljana, Bravničarjeva 11, se-
dež: Bravničarjeva 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

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

rektorica Čeliga Vladislava, razrešena
10. 11. 1995; zastopnica Majhenič Marija,
Domžale, Zoisova 19, Vir, imenovana
10. 11. 1995, kot predsednica uprave za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-36621

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03479 z dne 23. 2. 1996 pri subjektu
vpisa IMOINVEST, nepremičnine in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Devova 5, se-
dež: Devova 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26028/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
lja, sedeža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5893321
Firma: IMOINEST, nepremičnine in in-

ženiring, d.o.o.
Sedež: 1234 Trzin, Blatnica 2
Ustanovitelj: Jemec Karel, izstop 23. 5.

1995, Anderlič Jože, Celovec, Frodlgasse
31, vstop 23. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jemec Karel, razrešen 23. 5. 1995,
direktor Anderlič Jože, imenovan 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-37102

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00165 z dne 26. 1. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5931703
Firma: Z & W, družba za trgovino in

inženiring, d.o.o., Logatec
Skrajšana firma: Z & W, d.o.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Cesta

5. maja 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji. Peček Zvonka, Logatec,

Cesta 5. maja 24, vstop 8. 12. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Goritschnig Werner Gottfried, Vel-
den-a, WS, Avstrija, Bach 9, vstop 8. 12.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Peček Zvonka, imenovana 8. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996:
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 261 Proizvodnja stekla in ste-
klenih izdelkov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 361 Proizvodnja po-
hištva; 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.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 511 Posredništvo; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 801 Predšolska vzgoja in
osnovnošolsko izobraževanje; 80102 Os-
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novnošolsko splošno izobraževanje; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-37149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10429 z dne 4. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MA-ČE PLAST, proizvodnja, trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Stara Vrhnika 2, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/03341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5328527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čelec Marjan in Čelec Mir-

jana, oba Vrhnika, Stara Vrhnika 2, vstopila
20. 11. 1989, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-38774
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00969 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa POB-LES, trgovina z lesom in pro-
izvodnja, d.o.o., Cerknica, Martinjak 25,
sedež: Martinjak 25, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/26632/00 vpisalo v sodni rei-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5596831
Firma: POB-LES, trgovina z lesom in

proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: POB-LES, d.o.o.
Sedež: 1380 Cerknica, Ind. cona Pod-

skrajnik Cerknica
Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1996:

4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati.

Rg-40558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04558 z dne 26. 4. 1996 pri subjektu
vpisa BMT COMMERCE, Podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Stegne 19, Ljubljana, sedež: Stegne 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, firme, sedeža, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504678
Firma: BMT COMMERCE, d.o.o., pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 3,383.000 SIT
Ustanovitelj: Trontelj Branko, Ljubljana,

Koseskega 13, vstop 7. 5. 1991, vložek
3,383.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrovič Zoran, Ljubljana, Celovška
269, imenovan 5. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 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; 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;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60220 Storitve taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-40885

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02267 z dne 2. 2. 1996 pri subjektu
vpisa INDUPLATI SPLOŠNE STORITVE,
Industrija platnenih izdelkov, d.o.o.,
Domžale, Kamniška c. 24, Zg. Jarše,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/25369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5838894
Dejavnost, vpisana dne 2. 2. 1996:

2852 Splošna mehanična dela; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela

in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-41229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13167 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu
vpisa RUTAR, firma za trgovino, zastopa-
nje, svetovanje in storitve, d.o.o., sedež:
Poljedelska 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08123/00 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.: 5418054
Osnovni kapital: 1,500.406,10 SIT
Ustanovitelj: Rutar Miran, Ljubljana, Po-

ljedelska 3, vstop 12. 11. 1992, vložek
1,500.406,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev, ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-41433

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01333 z dne 29. 4. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5936683
Firma: 4 U, podjetje za inženiring, pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: 4 U, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Manfreda Andrej, Ljublja-

na, Skopska 8, vstop 29. 2. 199, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čenčur Marko, Ljubljana, Celovška 128,
vstop 29. 2. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Manfreda Andrej, imenovan 29. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1996:
011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
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nja električnih gospodinjskih aparatov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 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; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 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; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-

posojanje 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 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; 73102 Raziskova-
nje 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; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 9900 Eksteritorialne orga-
nizacije in združenja.

Rg-42247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04629 z dne 10. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LAURO SORGIAN, krznarstvo, trgo-
vina, posredovanje, d.o.o., sedež: Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19272/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5652723
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
183 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in do-
delava usnja; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 193 Proizvodnja obutve; 221 Založniš-
tvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 241 Proizvodnja osnovnih ke-
mikalij; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov
in toaletnih sredstev; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 364 Proizvodnja športnih
izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih pripo-

močkov in igrač; 366 Druge predelovalne
dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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 nespecia-
liziranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 744
Ekonomsko propagiranje; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-42698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18898 z dne 7. 5. 1996 pri subjektu
vpisa COAT, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mariborska 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23308/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, dejavnosti, deležev, osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785251
Firma: COAT, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana, Mariborska 4
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Istinič Borut, Žiri, Logaška

cesta 16, vstop 30. 12. 1994, vložek
8,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Dormiš Roman, Borovnica, Dol 76, vs-
top 1.3. 1993, vložek 4,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.



Stran 324 / Št. 4 / 22. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Istinič Borut, imenovan 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 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; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-43231
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02744 z dne 18. 6. 1996 pod št. vložka
1/28044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5950473
Firma: ANA KEK & CO, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANA KEK & CO, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska ce-

sta 43
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Kek Ana in Kek Barbara,

obe Ljubljana, Šišenska cesta 43, vstopili
15. 5. 1996, vložili po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kek Ana, imenovana 15. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, zastopnica
Kek Barbara, imenovana 15. 5. 1996, kot
namestnica direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
511 Posredništvo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 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; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje;  7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-43443

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00560 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BALDUS, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana sedež: Po-
ljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21287/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, zastopnikov in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5749735
Firma: BALDUS, Puh & co., Podjetje

za trgovino in gostinstvo, d.n.o., Ljublja-
na, Poljanski nasip 28, Ljubljana

Skrajšana firma: BALDUS, Puh & co.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Puh Marko, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 28, vstop 3. 2. 1993, vložek
120.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Puh Nina, Koper,
Škocjanska pot 26, vstop 3. 5. 1994, vlo-
žek 120.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Puh Nina, imenovana 3. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane

storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 244 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin in preparatov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6110 Pomorski pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
922 Radijska in televizijska dejavnost; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-43450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00762 z dne 22. 3. 1996 pod št. vlož-
ka 1/26243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. na podlagi
pravnih posledic lastninskega preoblikova-
nja podjetja STANDARD, p.o., Ljubljana s
temile podatki:

Matična št.: 5898773
Firma: STANDARD VERMIKULIT, pro-

izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: STANDARD VERMIKU-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 32,649.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad invalidske-

ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 28. 9. 1995, vložek 6,087.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 28. 9. 1995, vložek 3,265.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 28. 9.1995, vložek
9,073.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bartol Marjeta, Ljubljana, Trg prekomor-
skih brigad 10, vstop 28. 9. 1995, vložek
370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gamberger Danica, Medvode, Bogatajeva
5, vstop 28. 9. 1995, vložek 974.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Graf Daniel,
Ljubljana, Ob Ljubljanici 66, vstop 28. 9.
1995, vložek 2,164.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Horvat Marjan, Ljubljana, Nah-
tigalova 14, vstop 28. 9. 1995, vložek
2,371.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mikša Vladimir, Ljubljana, Pod hribom
55, vstop 28. 9.1995, vložek 1,079.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Otočevič
Pavao, Ljubljana, Clevelandska 25, vstop
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28. 9. 1995, vložek 387.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Renčelj Stojan, Ljub-
ljana, Boletova 17, vstop 28. 9. 1995, vlo-
žek 372.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sojer Srečko-Feliks, Notranje Gori-
ce, Podplešivica 27, vstop 28. 9. 1995,
vložek 948.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šercer Jasna, Ljubljana, Šišenska
2, vstop 28. 9. 1995, vložek 1,332.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čirić Ljubi-
ca, Ljubljana, Podjunska 21, vstop 28. 9.
1995, vložek 343.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Franko Jože, Ljubljana, Bole-
tova 21, vstop 28. 9. 1995, vložek
2,549.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kajišić Marko, Ljubljana, Steletova 8,
vstop 28. 9. 1995, vložek 130.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Juričinec Ivica,
Ljubljana, Preglov trg 6, vstop 28. 9.1995,
vložek 725.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Horvat Angela, Ljubljana, Nahtiga-
lova 14, vstop 28. 9. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovaja;
Horvat Josip, Ljubljana, Nahtigalova 14, vs-
top 28. 9. 1995, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Franko Tina, Ljub-
ljana, Boletova 21, vstop 28. 9. 1995, vlo-
žek 69.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Franko Tjaša, Ljubljana, Boletova 21,
vstop 28. 9. 1995, vložek 69.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Graf Gregor, ljub-
ljana, Ob Ljubljanici 66, vstop 28. 9. 1995,
vložek 42.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Graf Daniel, imenovan 5. 12. 1995,
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1996:
2664 Proizvodnja malte; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 50101 Trgovi-
na 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 deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 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; 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; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-43789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17214 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu
vpisa CAJNAR-SERVIS, podjetje za po-
pravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil, d.o.o., Mlakarjeva 31, Trzin, SO
Domžale, sedež: Mlakarjeva 31, 1234
Trzin, pod vložno št. 1/11435/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo ustanoviteljev, zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5917930
Firma: CAJNAR IN ČLANI, podjetje za

trgovino, storitve in turizem, d.n.o., Trzin
Skrajšana firma: CAJNAR IN ČLANI,

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Cajnar Anton, Trzin, Mla-

karjeva 31, vstop 15. 1. 1991, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem; Cajnar Tomaž, Trzin, Mla-
karjeva 31, vstop 22. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Cajnar Tomaž, imenovan 22. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1996:
2852 Splošna mehanična dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5522 Storitve kampov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-43992

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04430 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa SIMON’S, podjetje za elektroteh-
niške storitve, d.o.o., Kamnik, sedež: To-
ma Brejca 1, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/19893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gopodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685788
Osnovni kapital: 1,557.957 SIT
Ustanovitelj: Špruk Simon, Kamnik, To-

ma Brejca 1, vstop 18. 7. 1992, vložek
1,557.957 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo.

Rg-44047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20047 z dne 5. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa A – TEMPO, avtomobilske stori-
tve, d.o.o., Stari trg 5, Višnja Gora, se-
dež: Stari trg 5, 1294 Višnja Gora, pod
vložno št. 1/20921/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5726549
Osnovni kapital: 1,946.190 SIT
Ustanovitelj: Javornik Tomaž, Višnja Go-

ra, Stari trg 5, vstop 2. 12. 1992, vložek
1,946.190 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1996:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-44325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19147 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa ABLE, Podjetje za inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pet-
kovškovo nabrežje 31, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5874297
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelj: Brcar Anton, Ljubljana, Ul.

miru 1, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,658.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 291 Proizvod-
nja strojev za proizvajanje in izkoriščanje
mehanske energije, razen motorjev za leta-
la in motorna vozila; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
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sorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 332 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 401 Oskrba
z elektriko; 4010 Oskrba z elektriko; 410
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 511 Posred-
ništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
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; 731
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-44660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01852 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/27887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5941032
Firma: MALIK ZAJC, trgovsko in vzdr-

ževalno podjetje, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: MALIK ZAJC, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Miroslav, Ljubljana, Uli-

ca 28. maja 69, vstop 3. 4. 1996, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zajc Angela, Ljubljana, Ulica
28. maja 69, vstop 3. 4. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovaja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Miroslav, imenovan 3. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1996:
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gadnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo 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; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgo-
vinana debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovinana debelo z mle-
kom, mlečnii izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-

mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovinana debelo z drugimi polizdelki;
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 Trgovinana debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 72200 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 72300 Obdela-
va podatkov; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev, ter ra-
čunalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Paki-
ranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-44833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02322 z dne 4. 7.1996 pod št. vložka
1/28119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5943256
Firma: LEPOBELO, NESTOV & CO, Ple-

skarska družba, d.n.o.
Skrajšana firma: LEPOBELO, NESTOV

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

odgovornostjo
Sedež: 1380 Dolenja vas, Dolenja

vas 54
Ustanovitelja: Nestov Joco, Sokolarci,

Sokolarci Kočani, vstop 5. 5. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Nestova Roza, Dolenja vas, Dolenja vas 54,
vstop 5. 5. 1996, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pobolaščena za zastopanje: di-
rektor Nestov Joco, imenovan 5. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4532 Izo-
lacijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela.

Rg-45166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04766 z dne 28. 3. 1996 pri subjektu
vpisa NC-Rez, podjetje za inženiring,
svetovanje in zastopanje, d.o.o., Ljublja-
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na, sedež: Novo Polje, cesta XXI/9b,
1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/08121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5917077
Firma: MODELLIT, podjetje za pro-

izvodnjo, inženiring in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: MODELLIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rečnik Matjaž, Ljublja-

na-Polje, Novo Polje, cesta XXI/9b, vstop
30. 5. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1996:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2753 Litje lahkih kovin; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-45469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00943 z dne 12. 4. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5938023
Firma: STOL SLOGA, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: STOL SLOGA, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Moste pri Ko-

mendi
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,

d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Primož, Domžale, Lobodova
1, imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 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 2051
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.;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-45500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01414 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa REMPREX, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Keršičeva c.
22a, sedež: Keršičeva c. 22a, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/23801/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, sedeža,
ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812631
Firma: BINE TRADE, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BINE TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 1,602.477 SIT
Ustanovitelj: Menković Renato, izstop

14. 3. 1996; Božičnik Albin, Brežice, Križe
19, vstop 14. 3. 1996, vložek 1,602.477
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Menković Renato, razrešen 14. 3.
1996; direktor Božičnik Albin, imenovan
14. 3. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 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 popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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;
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; 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; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 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.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne

dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 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-46894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04710 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SCHOLLER – ŽIVILA, trgovina z ži-
vili, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
130/2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5848156
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska ce-

sta 92
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Fečur Blaženka, Jesenice, Ukova
7, razrešena 15. 7. 1996 in ponovno ime-
novana za direktorico, ki predstavlja in za-
stopa družbo samo skupno s prokuristom
Dietmarjem Jagerjem; prokurist Bruckl Her-
mann, razrešen 15. 7. 1996; prokurist Ja-
ger Dietmar, Klagenfurt, Reichersdorf, Leo-
pold-Fiegl-Str. 1, imenovan 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovinana
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovinana debelo z mlekom, mleč-
nii izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-47254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00342 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ROYAL CLUB, rekreacijski center,
d.o.o., Smrjene 15, p. Škofljica, sedež:
Smrjene 15, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/07143/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega

kapitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5376068
Osnovni kapital: 1,687.000 SIT
Ustanovitelj: Kolbl Stanislav, Škofljica,

Smrjene 15, vstop 12. 6. 1990, vložek
1,687.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti.

Rg-47274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00790 z dne 27. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ALL – MEDIA, d.o.o., Ekonomska
propaganda in marketing, Ljubljana, se-
dež: Petkova 69, 1231 Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/22308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5730643
Sedež: 1000 Ljubljana, Langusova 14.

Rg-47314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04015 z dne 29. 8. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28289/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5959365
Firma: VEGOHIT, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarška cesta

83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustaovitelja: Hude Janez Stanislav, in Hu-

de Darinka, oba Ljubljana, Jarška cesta 83,
vstopila 14. 7. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hude Janez Stanislav, imenovan
24. 7. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Hude Darinka, imenovana
24. 7.1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
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nim materialom; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-47590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19512 z dne 19. 7. 1996 pri subjektu
vpisa METULJ 5, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve, turizem in
svetovanje, Ljubljana, Črna vas 80, se-
dež: Črna vas 80, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17683/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov, deležev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5697310
Osnovni kapital: 1,524.047 SIT
Ustanovitelj: Repovž Zvonko, izstop

27. 12. 1994; Repovž Zdenka, Ljubljana,
Črna vas 80, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,524.047 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repovž Zvonko, razrešen 27. 12.
1994; direktorica Repovž Zdenka, imeno-
vana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0125
Reja drugih živali; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 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; 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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103 De-
javnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 8023
Vzgoja in izobraževanje v dijaških domovih;
8030 Višješolsko in visokošolsko izobraže-
vanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-47599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19678 z dne 18. 7. 1996 pri subjektu
vpisa TELEVIDEO, televizija, video in za-
ložništvo, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 5,
sedež: Trebinjska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12360/00 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.: 5489512
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Grah Stanislav, Ljubljana,

Trebinjska 5, vstop 29. 1. 1991, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 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;
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,
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-
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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; 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; 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.; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 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; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 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.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-47630

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02240 z dne 10. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5945216
Firma: ADA TRADE, d.o.o., gradbeni

inženiring, trgovina, storitve
Skrajšana firma: ADA TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 5
Osnovni kapital: 1,502.505 SIT
Ustanovitelja: Vučič Marko, Ljubljana,

Trebinjska 5, vstop 7. 5. 1996, vložek
752.505 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Vučič Miodrag, Vlasotince, Bore Stankovi-
ča 5, vstop 7. 5. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vučič Marko, imenovan 7. 5. 1996;
direktor Vučič Miodrag, imenovan 7. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1996:
45100 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gadnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vinana debelo s kožami, usnjem; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovinana debelo z mle-
kom, mlečnii izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 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 Trgovinana 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; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 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; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Rg-47741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04229 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MULTIMA, trženje, komuniciranja,
oblikovanje, posredovanje, d.o.o., Za-
gorje, Cesta 20. julija 2c, sedež: Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje, pod vložno
št. 1/24758/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812801
Firma: MULTIMA, trženje, komunici-

ranje, oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTIMA, d.o.o.
Sedež: 1412 Kisovec, Rudarska c. 9
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 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; 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-
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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; 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 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 na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-

sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go 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; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč 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; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-47770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04101 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TING, Trgovina in inženiring, d.o.o.,
sedež: Pražakova 16, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5590175
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 10
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1996:

3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo 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; 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-
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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; 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, 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; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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; 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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-47771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04228 z dne 4. 11. 1996 pri subjektu
vpisa LESJAN, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
marketing, storitve, zunanjo trgovino,...
Ljubljana, sedež: Stožice 40, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23120/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5776732
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1996:

0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 2010 Žaganje in skobljanje le-
sa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-47884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13001 z dne 21. 5. 1996 pri subjektu
vpisa CUBUS IMAGE, podjetje za arhi-
tekturo, oblikovanje in svetovanje,
d.o.o., Kamnik, Kovinarska 32, sedež:
Kovinarska 32, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/17900/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629683
Firma: CUBUS IMAGE, podjetje za ar-

hitekturo, oblikovanje in svetovanje,
d.o.o., Kamnik

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanko Aleš Borut, Kamnik,

Kovinarska 32, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ivanko Aleš Borut, razrešen 27. 6.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatk-
ov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, aparatov in opreme za

snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4521 Splošna gradbena dela; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet;
71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-47914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16472 z dne 23. 5. 1996 pri subjektu
vpisa WAGNER & ASSOCIATES, komer-
cialni posli, d.o.o., Dunajska 106, 1000
Ljubljana, sedež: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19440/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo druž-
benikov, firme ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5632609
Firma: WAGNER & ASSOCIATES, ko-

mercialni posli, k.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 106

Skrajšana firma: WAGNER & ASSO-
CIATES, k.d., Ljubljana, Dunajska 106

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: William G. Wagner, Chica-

go, 3134 N.Marmora Avenia, Chicago, vs-
top 3. 8. 1992, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Intihar Nina, Kranj, Cesta na klanec 8h, vs-
top 13. 12. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996:
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-47936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18119 z dne 13. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LEXTRA SOFTWARE, podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Kolodvorska 20a, sedež: Kolodvorska
20a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti, deležev in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5700230
Firma: LEXTRA COMPANY, družba za

izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LEXTRA COMPANY,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustaovitelja: Zamernik Klavdija, izstop

29. 12. 1994; Zamernik Davorin, Ljublja-
na, Grablovičeva 28, vstop 12. 1. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mehle Tomaž, Ljubljana, Ob poto-
ku 6, vstop 29. 12. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 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-
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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in 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.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 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; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično 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.

Rg-47949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18893 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa LOTAS, trgovina, proizvodnja in
storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Agro-
kombinatska 6č, 1260 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21534/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5718317
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zarič Andjel, Ljubljana,

Agrokombinatska 6č, vstop 11. 2. 1992,
vložek 1,029.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Resnik Mihael, Ljubljana, Cesta na
Loko 26, vstop 29. 12. 1994, vložek
471.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
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nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, 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;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 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 popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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,
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
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; 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; 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.; 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.; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-48024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20266 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu
vpisa VOLT, podjetje za trgovino, servis
in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Ul. 29.
Hercegovske divizije 8, sedež: Ul.
29.Hercegovske divizije 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07880/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5552133
Firma: VOLT COMMERCE CO., Pod-

jetje za trgovino, servis in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VOLT COMMERCE,
CO., d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Branko, Ljubljana,

Puhova 8, vstop 2. 4. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Novak Darko, Ljubljana, Petkovškovo na-
brežje 57, vstop 2. 4. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 361 Proizvodnja po-
hištva; 362 Kovanje kovancev, proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 363 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 364 Proizvodnja
športnih izdelkov; 365 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 366 Druge predelo-
valne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
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vanje in popravila motornih vozil; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s 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; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 723 Obdelava
podatkov; 744 Ekonomsko propagiranje;
747 Čiščenje stavb.

Rg-48103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02619 z dne 18. 6. 1996 pri subjektu
vpisa SITOTISK ECKERT, podjetje za gra-
fične storitve in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, Bežigrad 19, sedež: Bežigrad 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, uskladi-
tev dejavnosti in prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5642116
Firma: SITOTISK ECKERT, podjetje za

grafične storitve in marketing, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Litostrojska 40
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hršak Egon, Ljubljana, Celovška 138,
imenovan 23. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1996:
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve.

Rg-48142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02925 z dne 31. 7. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28223/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5950872
Firma: KURET & MAČEK, parketarstvo

in montaža stropnih, stenskih in talnih
oblog, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KURET & MAČEK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Spodnji Rud-

nik 19
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kurent Aleš, Ljubljana,

Spodnji Rudnik 19, vstop 23. 2. 1996, vlo-

žek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Maček Dušan, Ljub-
ljana, Šercerjeva 12, vstop 23. 2. 1996,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurent Aleš, imenovan 23. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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.

Rg-48145
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02951 z dne 24. 9. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28379/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5947685
Firma: SISTEMI, d.o.o., agencija za

marketing, Podgorska 2, Ribnica
Skrajšana firma: SISTEMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Podgorska 2
Osnovni kapital: 1,566.866,50 SIT
Ustanovitelj: Lesar Jože, Ribnica, Prijate-

ljev trg 3, vstop 29. 5. 1996, vložek
1,566.886 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesar Jože, imenovan 29. 5. 1996,
zastopa, predstavlja in podpisuje za družbo
vse pogodbe in druge pravne posle, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1996:
201 Žaganje in skobljanje lesa ter impregni-
ranje lesa; 202 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204
Proizvodnja lesene embalaže; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-

nja izdelkov iz plute, slame in protja; 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 261 Proizvodnja ste-
kla in steklenih izdelkov; 262 Proizvodnja
neognjevzdržne keramike, razen tiste za
gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 263 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 264 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 265 Proizvodnja cementa,
apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 267 Obdelava na-
ravnega kamna; 268 Proizvodnja brusilnih
sredstev in drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 283 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 284 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-
hanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 300 Proizvodnja pisarniških strojev in
računalnikov; 311 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 312
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 314 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
315 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 316 Proizvodnja druge
električne opreme; 321 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 322 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 331 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 333 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 334 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 335 Pro-
izvodnja ur; 341 Proizvodnja motornih vozil;
342 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic, polprikolic; 343 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 351 Gradnja in
popravilo ladij, čolnov; 352 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 354 Proizvod-
nja motornih koles, koles in vozil za invali-
de; 355 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 361
Proizvodnja pohištva; 362 Kovanje kovan-
cev, proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 363 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov; 365
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Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
371 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 372 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 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; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi; 723
Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 726 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkušan-

je in analiziranje; 744 Ekonomsko propagi-
ranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 921 Filmska
in videodejavnost; 922 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in
druge kulturne dejavnosti; 926 Športna de-
javnost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-48199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03909 z dne 6. 8. 1996 pri subjektu
vpisa BMT COMMERCE, d.o.o., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Stegne 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5504678
Firma: BMT & FALCON GROSIST, pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: BMT & FALCON GRO-
SIST, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petrovič Zoran, razrešen 16. 7.
1996; direktor Hojan Saša, Ljubljana, To-
mažičeva 42, imenovan 16. 7. 1996, za-
stopa kot namestnik direktorja do vrednosti
posamičnega posla 1,000.000 SIT, nad
tem zneskom pa je potrebno pisno soglasje
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 8. 1996:
52610 Trgovina na drobno po pošti; 60230
Drug kopenski potniški promet; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev.

Rg-48221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04131 z dne 23. 9. 1996 pod št. vložka
1/28367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959721
Firma: GAME DESIGN, export-import,

zastopstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GAME DESIGN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smola Ferdinand Franc,

Ljubljana, Dobrunjska cesta 4a, vstop 20. 8.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jandrič Branko, Logatec,
Gozdna pot 3, vstop 20. 8. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Smola Ferdinand Franc, imenovan
20. 8. 1996, zastopa družbo brez omejitev
kot poslovodja; družbenik Jandrič Branko,
imenovan 20. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev kot zastopnik.

Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gadnjah; 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; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240
Trgovinana debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
nana debelo z mlekom, mlečnii izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
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mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
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; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovinana 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 Trgovinana
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; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 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;
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.; 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;
52740 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-

javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 55210 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Storitve taksistov; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnost drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 65230 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 70100 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92512
Dejavnost arhivov; 52521 Dejavnost muz-
ejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04362 z dne 27. 9. 1996 pod št. vložka
1/28396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971080
Firma: INTERTURS TAXI, družba za

prevozne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERTURS TAXI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 4
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelja: Dautovič Smail, Ljubljana,

Preglov trg 7, vstop 14. 8. 1996, vložek
860.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja;
Miladič Milenko, Ljubljana, Bilečanska ul.
4, vstop 14. 8. 1996, vložek 860.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dautovič Smail, imenovan 14. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Miladič Milenko, imenovan 14. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev, parfumov in toa-
letnih sredstev; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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;
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; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-

nih poštnih storitev; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-48243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04435 z dne 27. 9. 1996 pod št. vložka
1/28395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5971187
Firma: ZEJA – MARINKO & CO., trgovi-

na, storitve, k.d.
Skrajšana firma: ZEJA – MARINKO &

CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1356 Dobrova, Dobrova 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Marinko Janez in Marinko

Štefan, oba Dobrova, Dobrova 38, vstopila
20. 8. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinko Janez, imenovan 20. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1996:
05010 Ribištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 14110 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 14210 Pridobivanje gra-
moza in peska; 20100 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 26700 Obdelava naravne-
ga kamna; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36500 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-

tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina 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 Trgovinana
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; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 64200 Telekomuni-
kacije; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 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
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najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.

Rg-48309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05042 z dne 14. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5966809
Firma: KIRURŠKI SANATORIJ ROŽNA

DOLINA, družba z omejeno odgovornost-
jo, Ljubljana, Rožna dolina cesta IV/47

Skrajšana firma: KIRURŠKI SANATO-
RIJ, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina
cesta IV/47

Osnovni kapital: 468,618.000 SIT
Ustanovitelji: ALMAKO, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
cesta 27, vstop 30. 9. 1996, vložek
262,426.080 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; IMOS Združena industrijska gradbe-
na podjetja, delniška družba, Ljubljana, Lin-
hartova 11, vstop 30. 9. 1996, vložek
152,769.468 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; dr. Bajec Janez, Nova Gorica, Gre-
gorčičeva ulica 12, vstop 30. 9. 1996, vlo-
žek 53,422.452 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor dr. Bajec Janez, imenovan 30. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1996:
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 8511
Bonišnična zdravstvena dejavnost; 8512 Iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Rg-48321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03517 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa SIMnet, skupna informacijska ma-
gistrala, d.o.o., sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in družbene pogodbe z dne
3. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5911222
Ustanovitelja: BANKA NORICUM, d.d.,

Ljubljana, izstop 15. 5. 1996; ITC GROUP,
d.o.o., Cerknica, Rudolfovo 7, vstop 7. 7.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SMELT International, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 7. 7. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04902 z dne 4. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28563/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5972027

Firma: IMPALLER BROADCASTING
SYSTEM, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Scandinavian Broadcasting

System S.A., Luxemburg, 8-10 rue Mathias
Hardt. 1, vstop 23. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva uli-
ca 12, imenovan 23. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Fulton Wil-
liam, Douglas, ZDA, Indiana, imenovan
23. 9. 1996; prokurist Knight Howard, ZDA,
Rhode Island, imenovan 23. 9. 1996; pro-
kurist Schultz Jr. Theodore, Charls, ZDA,
New Jersey, imenovan 23. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1996:
221 Založništvo; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6420 Telekomunikacije; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Rg-48432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05146 z dne 21. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5967007
Firma: AIREX, zastopanje, proizvod-

nja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AIREX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubjana, Mivka 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Igor, Ljubljana,

Vošnjakova 5, vstop 4. 3. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ačkun Damjan, Ljubljana, Rožna dolina C.
VI/8, vstop 4. 2. 1996, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tacar Va-
lens, Domžale, Pernetova 8, vstop 4. 3.
1996, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gabrijelčič Aleš, Ljubljana,
Ziherlova 6, vstop 4. 3. 1996, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gabrijelčič Aleš, imenovan 4. 3.
1996, zastopa družbo brez omeitev; direk-
tor Ačkun Damjan, imenovan 4. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 50101 Tr-
govina 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; 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; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vinana debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovinana
debelo z mlekom, mlečnii izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovinana debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
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gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 67130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71401 Izposojanje športne opreme; 72300
Obdelava podatkov; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-48455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01109 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BREZA, podjetje za vse vrste čišče-
nja, servis klimatskih in telekomunika-
cijskih naprav, visokogorski turizem sve-
tovanje, d.o.o., Sela 20, Kamnik, sedež:
Sela 20, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/04208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v k.d., uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podaki:

Matična št.: 5319463
Firma: ŠIKONJA, družba za servis, tu-

rizem in svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: ŠIKONJA, k.d. Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Šikonja Stanislav, Kamnik,

Sela 20, vstop 18. 12. 1989, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Šikonja
Mojca, Kamnik, Sela 20, vstop 18. 12.
1989, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 6024 Cestni tovorni promet;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne higie-
ne; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-48465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/01481 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MEDCONS, trgovina in svetovanje,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Vodmatska 26,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, ustanovite-
ljev in uskladitev dejavnosti s temile podaki:

Matična št.: 5621976
Firma: MEDCONS KOLAR, Trgovina in

svetovanje, k.d.
Skrajšana firma: MEDCONS KOLAR,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Kolar Gorazd dr., Ljublja-

na, Vodmatska 26, vstop 26. 12. 1990,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Baretič-Kolar Eliza-
beta Ana dr., Ljubljana, Vodmatska 26, vs-
top 27. 3. 1995,vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 7. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-48484

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01825 z dne 29. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SOJKO, predelovanje zelenjave in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rebo-
ljeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, uskladitev dejavnosti in prob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5646979
Firma: GROM & CO., pridelava in sto-

ritve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GROM & CO., d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Grom Branka, vstop 1. 4.

1992 in Grom Bojan, vstop 31. 3. 1995,
oba Ljubljana, Reboljeva 9, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 221 Založništvo; 511 Posredništvo;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 633 Stori-

tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-48505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03028 z dne 27. 7. 1996 pri subjektu
vpisa MLK, zaključna dela v gradeništvu,
d.o.o., sedež: Ul. Gradnikove brigade 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5895979
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Medvešek Miro, Ljubljana, Podlimbar-
skega 36, imenovan 29. 5. 1995; prokurist
Pušnik Bogdan, Ljubljana, Glinškova
ploščad 12, imenovana 29. 5. 1995; pro-
kurist Koprivšek Bojan, razrešen 29. 5.
1995.

Rg-48542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05253 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu
vpisa A-PRELES, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, Rakek, se-
dež: Ljubljanska 12, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/15541/00 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.: 5914671
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Bojan, Rakek, Ljub-

ljanska 12, vstop 3. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 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 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 5135 Trgovina na
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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; 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; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in

gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev, ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05495 z dne 28. 5. 1996 pri subjektu
vpisa SOMA, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino živilskih in neživilskih pro-
izvodov, marketing, storitve, zunanjo tr-
govino,... Ljubljana, Adamičeva 5, sedež:
Adamičeva 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10666/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, sedeža, zastopnika in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5839866
Firma: ZL-CONSULTING, podjetje za

zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZL-CONSULTING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 11
Ustaoviteljica: Rigler Boris, izstop

20. 11. 1995; Žgur Marija, izstop 20. 11.
1995; Leskošek Živa, Ljubljana, Zrinjskega
7, vstop 20. 11. 1995, vložek 1,552.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Rigler Boris, razrešen 25. 11. 1995; di-
rektorica Leskošek Živa, imenovana 25. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 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; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil 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; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02653 z dne 25. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa TRIKS, d.o.o., Podjetje za grafič-
ni in računalniški inženiring, sedež: Po-
klukarjeva 57a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5808600
Osnovni kapital: 1,503.387,60 SIT
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 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; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
50101 Trgovina na debelo 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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5152
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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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi, gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil 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; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-48672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04985 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa DOMINA, d.o.o., management za
nemščino in ambient, Ljubljana, Vodo-
vodna 28, sedež: Vodovodna 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02390/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo se-
deža, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 16. 9. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5291852
Firma: DOMINA, d.o.o., management

za nemščino in ambient, Ljubljana
Skrajšana firma: DOMINA, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9
Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1996:

6023 Drug kopenski potniški promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-48700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04924 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa FINSA, finančni inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Maše-
ra-Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5339308
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jenko Igor, razrešen 25. 9. 1996;
zastopnik Obal Branko, Ljubljana, Novo Po-
lje, Cesta VII št. 83, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-48768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03737 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa K-HAUS, trgovina, protivlom-
na zaščita, transport, gostinstvo, inže-
niring, d.o.o., Černetova 40, Ljubljana,
sedež: Černetova 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13546/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5689074
Firma: K-HAUS, trgovina, protivlomna

zaščita, transport, gostinstvo, inženiring,
d.o.o.

Skrajšana firma: K-HAUS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-

sta 14
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996:

28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28520 Splošna mehanična dela;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55230 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-48792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20235 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu
vpisa MOOR, Aplikacijsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rede-
longhijeva 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15722/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5574595
Osnovni kapital: 1,582.800 SIT
Ustanovitelja: Boltežar Žane-Janez, Ljub-

ljana-Šmartno, Šmartno 8, vstop 23. 1.
1992, vložek 791.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Boltežar-Smuk Edita, Ljublja-
na, Redelonghijeva 10, vstop 23. 1. 1992,
vložek 791.400 SIT,odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
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3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 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, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na de-
belo 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; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 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; 517 Druga trgovina na
debelo; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 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;
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.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-48812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03980 z dne 1. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28412/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz OS Kranj, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5335159

Firma: SALON SVETLOBE, podjetje za
svetovanje, projektiranje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101

Skrajšana firma: SALON SVETLOBE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 101
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Florjan, izstop

29. 7. 1996; Stražar Darij, Ljubljana, Du-
najska c. 103, vstop 29. 7.1996, vložek
1,501.875 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Venczel Edit, Ljubljana, Dunajska c. 103,
vstop 29. 7. 1996, vložek 100.125 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stražar Darij, imenovan 29. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Venczel Edit, imenovana 29. 7. 1996; di-
rektorica Skočir Renata, razrešena 29. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 10. 1996:
26130 Proizvodnja votlega stekla; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inšta-
lacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 51560 Trgovinana debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 51650 Trgovina-
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod
vložno št. 1/896/00.
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Rg-107912
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02549 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa J.V. VALVASOR, d.o.o.,
tuja in domača literatura, Ljubljana, se-
dež: Vegova 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/04967/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, vložkov,
zastopnikov, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 11. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5375436
Skrajšana firma: J. V. VALVASOR,

d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Polajnar Veronika, Ljublja-

na, Reška 15, vstop 1. 12. 1989, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Polajnar Lucijan, Ljubljana, Reška ulica 15,
vstop 11. 4. 1997, vložek 1,125.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polajnar Veronika, razrešena
11. 4. 1997; direktor Polajnar Lucijan, ime-
novan 11. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov, 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-107913
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01446 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa CLAPA, proizvodnja le-
snih izdelkov, d.o.o., Ljubljana, Ob do-
lenjski železnici 132, sedež: Ob dolenj-
ski železnici 132, Ljubljana, pod vložno
št. 1/21680/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
družbenikov in družbene pogodbe z dne
6. 3. 1997 s temile podatki::

Matična št.: 5839068
Firma: CLAPA, gradbeno podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Ob dolenjski železnici
122

Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski že-
leznici 122

Ustanovitelja: Žabjek Veronika, Ljublja-
na, Ob dolenjski železnici 132, vstop 6. 4.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brezočnik Daniela, izstop
24. 2. 1997; Žabjek Aleš, Ljubljana, Ob
dolenjski železnici 132, vstop 3. 3. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-107914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02517 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa CHEMTRADE, d.o.o.,
Podjetje za mednarodno in notranjo tr-
govino, Ljubljana, Dimičeva 14, sedež:
Dimičeva 14, Ljubljana, pod vložno št.
1/25879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5872111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Venturini Borut, razrešen 16. 4.
1996, direktorica Tomšič Tanja, Ljubljana,
Reboljeva 16, imenovana 16. 4. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-107915
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01405 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa ENTER, posli s področ-
ja računalništva, elektronike in teleko-
munikacije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pi-
vovarniška 6a, Ljubljana, pod vložno št.
1/03731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 26. 2. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5315492
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5341 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalnike dejavnosti;
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; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-107917

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01510 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa PROSPERA, export-im-
port, nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dalmatinova 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5461367
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 9

Rg-107919

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01529 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa BIOPROD, Biomedicin-
ski produkti, d.o.o., sedež: Stegne 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18685/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5620554
Ustanovitelj: MIKROIKS, Mikroelektron-

ski inženiring, konzultacija in servis, d.o.o.,
izstop 11. 3. 1997; BIOIKS, Biomedicin-
ska industrija, konzultacije, storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 11, vstop 11. 3. 1997,
vložek 8,258.880 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-107921

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02536 z dne 23. 5. 1997
pod št. vložka 1/29269/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194259
Firma: KRAJEC, podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAJEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brezovica pri Ljubljani, Cesta

na postajo 21
Osnovni kapital: 1,510.000 sIT
Ustanovitelj: Zadnikar Avguštin, Ljubljana,

Setnikarjeva 11, vstop 24. 4. 1997, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajec Janez, Brezovica pri Ljubljani,
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Cesta na postajo 21, imenovan 24. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-107922
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02522 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa GORA, informacijski in-
ženiring, Kočevje, d.o.o., sedež: Ob Ma-
hovniški 11, Kočevje, pod vložno št.
1/07709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 17. 3. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5410827
Firma: GORA, informacijski inženiring,

d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GORA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Masarykova 23
Osnovni kapital: 1,801.120 SIT
Ustanovitelj: Struna Dušan, izstop

30. 12. 1996; Miklavčič Jasna Celje, Preg-
ljeva ulica 7, vstop 30. 12. 1996, vložek
450.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ofak Marko, Kočevje, Mestni log II/6, raz-
rešen 17. 3. 1997 in imenovan za prokuri-
sta; direktorica Miklavčič Jasna, imenovana
17. 3. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Malnar Zvonimir, Ljubljana, Fa-
bianijeva 13, imenovan 17. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-107923
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02558 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa CEMAX TRADE, podjet-
je za zunanjetrgovino, oblikovanje in in-
formatiko, d.o.o., Ljubljana, Tivolska c.
50, sedež: Tivolska c. 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07821/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, poslovnih deležev, direktorja,
pooblastila, uskladitev dejavnost in spre-
membo družbene pogodbe z dne 28. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5355613
Firma: CEMAX TRADE, podjetje za zu-

nanjetrgovino, oblikovanje in informati-
ko, d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva 6a

Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 6a
Ustanovitelj: Maraž Cvetka, izstopila

15. 4. 1997; CEMAX TRADE, podjetje za
zunanjetrgovino, oblikovanje in informatiko,
d.o.o., Ljubljana, vstop 15. 4. 1997, vložek
913.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Maraž cvetka, razrešena 15. 4.
1997; zastopnica Černe Janja-Marija, Ljub-
ljana, Jamnikarjeva 6a, razrešena 15. 4.
1997 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
2215 Drugo založništvo, 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 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; 50403 Po-
sredništvo 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 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki, 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili; tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 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 debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
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raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-107924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02540 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa SATEKO, podjetje za
trgovino in usluge, d.o.o., Ljubljana, Bro-
darjev trg 3, sedež: Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13529/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524504
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Bojić Jelica, Ljubljana, Brodarjev
trg 3, imenovana 20. 3. 1997.

Rg-107926
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01392 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa TRAST INTERNATIO-
NAL, alarmni in identifikacijski sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Koprska 94, sedež: Ko-
prska 94, Ljubljana, pod vložno št.
1/03034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 27. 2. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5327768
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:

2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 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; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijo procesno krmi-
ljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah, 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 55114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev , industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno

svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 91110 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Pod šifro dejavnosti 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti.

Rg-107927

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02525 z dne 21. 5. 1997
pod št. vložka 1/29257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193228
Firma: ICO, založništvo in trženje,

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Medvedova 5
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sivec Iztok, Mengeš, Med-

vedova 5, vstop 18. 4. 1997, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sivec Iztok, imenovan 18. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997.
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
2215 Drugo založništvo, 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; 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; 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; 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
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;
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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 ele-
ktričnih 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; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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, 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74831 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-

deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-107928
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01415 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIKOMONT, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 28, Ljubljana, pod
vložno št. 1/22269/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5748208
Sedež: Ljubljana, Vožarski pot 3.

Rg-107929
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02538 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa SLOKA, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in poslovne storitve,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Neža 39a, Trbov-
lje, pod vložno št. 1/19964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5675219
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Goznikar Jože, razrešen 24. 4.
1997; zastopnik Tavš Marjan, Trbovlje, Vre-
skovo 103, imenovan 24. 4. 1997, zasto-
pa družbo kot v.d. direktorja z omejitvami,
da direktor podpisuje za družbo in jo pravno
zastopa v sodnem postopku in v odnosih s
tretjimi osebami brez omejitev, razen za po-
sle, navedene v nadaljevanju, za katere je
potrebno, da jih podpišeta skupno direktor
in predsednik upravnega odbora; prodaja
strojev, naprav, opreme in nepremičnin, ki
so vir dohodkov ter proizvodov na splošno,
če presegajo vrednost 3,000.000 ITL v to-
larski protivrednosti na dan sklenitve posla;
nakupi na splošno, če presegajo vrednost
3,000.000 ITL v tolarski protivrednosti na
dan sklenitve posla; izvršitev v celoti vseh
formalnosti za odprtje novih kreditnih linij pri
bančnih zavodih in/ali pri domačih državnih
finančnih družbah in izstavitve garancij, odo-
bravanje kreditov in opravljanje finančnih ter
kreditnih poslov, če niso povezani z osnov-
no dejavnostjo družbe; prenos in odpis dol-
gov; prevzem sovlaganja in delniških vlog v
drugih družbah ali podjetjih; ustanavljanje
podružnic, predstavništev, agencij, skladišč
in uradov v državi; zastopnik Kramar Dušan,
Nova Gorica, Marija Kogoja 28, imenovan
24. 4. 1997, zastopa družbo kot v.d. direk-
torja z omejitvami, da direktor podpisuje za
družbo in jo pravno zastopa v sodnem po-
stopku in v odnosih s tretjimi osebami brez
omejitev, razen za posle, navedene v nada-
ljevanju, za katere je potrebno, da jih podpi-
šeta skupno direktor in predsednik uprav-

nega odbora; prodaja strojev, naprav, opre-
me in nepremičnin, ki so vir dohodkov ter
proizvodov na splošno, če presegajo vred-
nost 3,000.000 ITL v tolarski protivrednosti
na dan sklenitve posla; nakupi na splošno,
če presegajo vrednost 3,000.000 ITL v to-
larski protivrednosti na dan sklenitve posla;
izvršitev v celoti vseh formalnosti za odprtje
novih kreditnih linij pri bančnih zavodih in/ali
pri domačih državnih finančnih družbah in
izstavitve garancij, odobravanje kreditov in
opravljanje finančnih ter kreditnih poslov,
če niso povezani z osnovno dejavnostjo
družbe; prenos in odpis dolgov; prevzem
sovlaganja deležev in delniških vlog v dru-
gih družbah ali podjetjih; ustanavljanje po-
družnic, predstavništev, agencij, skladišč in
uradov v državi.

Rg-107938
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01527 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa AS. TRGOPROM, d.o.o.,
družba za gostinstvo in trgovino, sedež:
Pleše 11, Škofljica, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26576/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5910978
Ustanovitelj: Fodransperg Žiga, Ljublja-

na, Fabianijeva ulica 15, vstop 17. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Fodransperg Peter, izstop 13. 2.
1997-

Rg-107942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02567 z dne 16. 5. 1997
pod št. vložka 1/29244/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194305
Firma: ZOOM TRADE, trgovina,

posredništvo in storitve
Skrajšana firma: ZOOM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krese Sandi, Ljubljana, Ku-

naverjeva ulica 1, vstop 23. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kre-
se Sandi, imenovan 23. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1997:
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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
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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; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51350 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 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; 51700 Druga trgovi-
na 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;
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, 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; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah, 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni 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; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107945
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02516 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa JANK, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Staro apno 1, Turjak, sedež:
Staro apno 1, Turjak, pod vložno št.
1/09691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5440670
Firma: VARDAREX, trgovina, po-

sredništvo, turizem in gradbeništvo
Skrajšana firma: VARDAREX, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta v zeleni log 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Mustar Janez, izstop

21. 4. 1997; Arsov Vando, Ljubljana, Cesta
v zeleni log 6, vstop 21. 4. 1997, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ristov Risto, Ljubljana, Andreja Kumarja 47,
vstop 21. 4. 1997, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mustar Janez, razrešen 21. 4. 1997;
direktor Arsov Vando, imenovan 21. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Ristov Risto, imenovan 21. 4.1997,

zastopa družbo brez omejitev, kot pomoč-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
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, 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami, 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko,
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo,
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi 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-
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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; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 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,
TRV aparati; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, 52483 Trgovina
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-
laiziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-107946
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02565 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193244
Firma: TEXLON, proizvodnja tekstilij

in trgovina, d.o.o.,Kamnik
Skrajšana firma: TEXLON, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Ljubljanska 45

Osnovni kapital: 1,500.000 sIT
Ustanovitelj: Hribar Bojan, Domžale, Pre-

log, Krožna pot 6, vstop 24. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Bojan, imenovan 24. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5.1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov, 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična
dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 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.; 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; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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; 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; 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; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in preme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov, 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki.

Rg-108207
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00630 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA SEM, elementi
za elektroniko, d.o.o., sedež: Cesta dveh
cesarjev 403, Ljubljana, pod vložno št.
1/04832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, osnovni
kapital, člane nadzornega sveta,a zastopni-
ka, ustanovitelje, spremembo organizacij-
ske oblike ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5045886
Firma: ISKRA SEM, Elementi za

elektroniko, d.d.
Skrajšana firma: ISKRA SEM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 141,786.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 19. 11. 1996, vložek 31,749.000 SIT,
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odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
19. 11. 1996, vložek 29.641.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 19. 11. 1996, vložek 11,283.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 19. 11. 1996, vložili
15,825.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa vstopili
19. 11. 1996, vložil 31,524.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; ISKRA IEZE HOLD-
ING, d.o.o., izstop 19. 11. 1996; ISKRA
SEM, d.o.o., izstop 19. 11. 1996; Republi-
ka Slovenija, izstop 19. 11. 1996; ISKRA
IEZE HOLDING, d.o.o., Ljubljana, Stegne
17, vstop 19. 11. 1996, vložek 21,764.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Franci, Grosuplje, Ponova vas
8, razrešen 28. 11. 1996 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hočevar Dam-
jan, Pompe Igor, Kramar Janko, Bezek Ivan,
Marinč Martin in Bajc Alenka, vstopili
19. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ven-
tilov in drugih elektronskih komponent; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 01002/01199
- 1997/MV z dne 24. 1. 1997.

Rg-108208
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00129 z dne 28.4. 1997
pri subjektu vpisa FINSA, finančni inženi-
ring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kotnikova 28, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5339308
Sedež: Ljubljana, Dunajska c. 160.

Rg-108209
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01694 z dne 30. 4. 1997

pri subjektu vpisa JAVNI ZAVOD GASIL-
SKA BRIGADA LJUBLJANA, p.o., Ljublja-
na, Vojkova 19, sedež: Vojkova 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13048/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopnika: di-
rektor Janežič Jože, razrešen 2. 3. 1997;
direktor Kučič Tomaž, Brezovica pri Ljublja-
ni, Brezoviška c. 10, imenovan 24. 1.
1997, zastopa zavod pred sodišči in drugi-
mi organi neomejeno.

Rg-108211
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/01114 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa UNITEX, Zunanja trgovina,
d.o.o., sedež: Dunajska 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01456/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, uskladitev dejavnosti,
spremembo ustanoviteljev, deležev osnov-
nega kapitala, datuma zastopanja ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003903
Firma: UNITEX, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: UNITEX, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 265,800.000 SIT
Ustanovitelji: UNITEX, Zunanja trgovina,

p.o., izstop 5. 12. 1996; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
5. 12. 1996, vložek 26,580.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
5. 12. 1996, vložek 26,580.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 12. 1996,
vložek 182,170.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 5. 12. 1996, vložil 30,470.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Luckmann Franc, Ljubljana, Vodovod-
na cesta 3, razrešen 5. 12. 1996 in ponov-
no imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Hieng Gre-
gor,imenovan 23. 11. 1992.

Člani nadzornega sveta: Petek Adrijana,
Mihajlović Fakin Pavla in Semeja Mirko,
vstopili 5. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1586
Predelava čaja in kave; 1588 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2511 Proizvodnja plaš-
čev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 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; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no 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 pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo, 5143 Trgovina na de-
belo 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 ši-
roke porabe; 5151 Trgovina na debelo s tr-
dimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo 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, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja, 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7522 Obramba.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 01010/00728
- 1997/BR z dne 20. 2. 1997.

Rg-108213
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01681
z dne 28. 4. 1997 pri subjektu vpisa

DELO-TISKARNA, grafična dejavnost,
d.d., Dunajska 5, Ljubljana, sedež:
Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/08500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5408407
Člani nadzornega sveta: Malnar Zdrav-

ko, predsednik in Ročak Rudolf, namestnik
predsednika, vstopila 15. 7. 1996.

Rg-108217
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01190 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
BEŽIGRAD, d.d., Ljubljana, Podmilščako-
va 24, sedež: Podmilščakova 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5076404
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Ftičar Anton, razrešen 1. 2. 1997;
direktor Cimperle Janez, Domžale, Jeseno-
va ul. 21, imenovan 3. 2. 1997, kot direk-
tor gradbenega sektorja IV zastopa družbo
kot poslovni pooblaščenec brez omejitev,
razen v poslih pri katerih vrednost presega

30,000.000 SIT, je potrebno soglasje pred-
sednika družbe.

Rg-108220
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01970 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
LJUBLJANA, p.o., Ljubljana, Stolpniška
10, sedež: Stolpniška 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00292/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov, 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4523 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-108221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06409 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJA-
NI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, sedež:
Jamnikarjeva 101, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/04 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063007
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Batič Franc, prof. dr., Ljubljana,
Mlinska pot 10, imenovan 25. 11. 1996;
kot prodekan za področje agronomije, za-
stopa po posebnem pooblastilu dekana; za-
stopnik Grabnar Miklavž, prof. dr., Ljublja-
na, Tesarska 10, imenovan 25. 11. 1996,
kot prodekan za področje biologije, zasto-
pa po posebnem pooblastilu dekana; za-
stopnik Winkler Iztok, prof. dr., Ljubljana,
Trstenjakova 8, imenovan 25. 11. 1996,
kot prodekan za področje gozdarstva in ob-
novljivih gozdnih virov, zastopa po poseb-
nem pooblastilu dekana; zastopnik Resnik
Jože, prof. dr., Trzin, Župančičeva 8, ime-
novan 25. 11. 1996, kot prodekan za po-
dročje lesarstva, zastopa po posebnem
pooblastilu dekana; zastopnik Habe Franc,
prof. dr., Domžale, Rojska 31, imenovan
25. 11. 1996, kot prodekan za področje

zootehnike, zastopa po posebnem poobla-
stilu dekana; zastopnica Abram Veronika,
doc. dr., Ljubljana, Podgorska 8, imenova-
na 25. 11. 1996, kot prodekanica za po-
dročje živilstva, zastopa po posebnem
pooblastilu dekana; zastopnik Lobnik Franc,
prof. dr., razrešen 25. 11. 1996; zastopnik
Lobnik Franc, prof. dr., Ljubljana, Ziherlova
4, imenovan 25. 11. 1996, kot dekan Bio-
tehniške fakultete zastopa brez omejitev; za-
stopnik Hribar Janez, prof. dr., Ljubljana,
Lončarska steza 12, razrešen 30. 9. 1996
kot dekan fakultete in imenovan za prode-
kana za področje znanstveno-raziskovalne
dejavnosti, ki zastopa z enakimi pooblastili
kot dekan; zastopnik Maček Peter, prof.
dr., Dragomer, Na Grivi 9, imenovan 30. 9.
1996, kot prodekan za področje študijskih
zadev zastopa z enakimi pooblastili kot de-
kan; zastopnik Marušič Ivan, prof. dr., Ljub-
ljana, Poljanski nasip 32, imenovan 25. 11.
1996, kot prodekan za področje krajinske
arhitekture zastopa po posebnem poobla-
stilu dekana.

Rg-108222
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00756 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo ter distribucijo plina in vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
spremembo družbene pogodbe z dne 9. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Firma: SLOVENSKI PLINOVODI, Pod-

jetje za projektiranje, izgradnjo ter di-
stribucijo plina, d.o.o.

Skrajšana firma: SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Dvoržakova 11.

Rg-108223
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01214 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa LIPA MILL COMMERCE,
d.o.o., podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana, sedež: Medvedova
28, Ljubljana, pod vložno št. 1/15303/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5553962
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Sambolić Zlatko, razrešen 21. 1. 1997;
direktor Bego Goranka, Zagreb, Medvedgrad-
ska 1, imenovana 21. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev za dobo 6 mesecev.

Rg-108224
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/0198 z dne 24. 4. 1997,
pri subjektu vpisa KEMOFARMACIJA, ve-
letrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5003814
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: čla-

nica uprave Saksida Tatjana, Ljubljana,
Glinškova ploščad 8, razrešena 7. 3. 1997
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in ponovno imenovana kot članica uprave,
ki zastopa družbo samostojno brez omeji-
tev, razen v naslednjih primerih, ko je po-
trebno pridobiti predhodno soglasje nad-
zornega sveta: za nakup in prodajo delnic
ali deležev podjetij in ustanavljanje podjetij,
če skupna vrednost delnic oziroma deleža
predstavlja več kot 10% trajnega kapitala
družbe; za podeljevanje prokure in uvrstitev
delnic družbe na borzo; za nakup, prodajo
ali drugačno razpolaganje z lastnimi delni-
cami; za odobravanje in/ali najemanje kre-
ditov v višini, ki presega 30% trajnega kapi-
tala družbe;član uprave Horvat Branko, Ljub-
ljana Dravlje, Ulica Ane Ziherlove 8, kot član
uprave zastopa družbo samostojno brez
omejitev, razen v naslednjih primerih, ko je
potrebno pridobiti predhodno soglasje nad-
zornega sveta: za nakup in prodajo delnic
ali deležev podjetij in ustanavljanje podjetij,
če skupna vrednost delnic oziroma deleža
predstavlja več kot 10% trajnega kapitala
družbe; za podeljevanje prokure in uvrstitev
delnic družbe na borzo; za nakup, prodajo
ali drugačno razpolaganje z lastnimi delni-
cami; za odobravanje in/ali najemanje kre-
ditov v višini, ki presega 30% trajnega kapi-
tala družbe.

Rg-108225
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01221 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENIJAVINO, pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino z alko-
holnimi pijačami, p.o., Ljubljana, Fran-
kopanska 11, sedež: Frankopanska 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01847/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5167019
Oseba, pooblaščena z zastopanje: pro-

kurist Šuštar Boris, Ilirska Bistrica, Kidriče-
va ulica 22, razrešen 11. 2. 1997.

Rg-108226
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04794 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa L.P. IMPEX, podjetje za
trgovino in finančni inženiring, d.o.o., se-
dež: Dunajska c. 50, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25645/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5860709
Ustanovitelj: PETROL TRGOVINA, r.o.,

izstopil 27. 8. 1996; AOOT »-
LUKOIL-LANGEPASNEFTEGAZ«, Lange-
pas, Ul. Lenina 11a, vstop 24. 6. 1994,
vložek 12,717.630 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-108227
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00293 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
BEŽIGRAD, d.d., Ljubljana, Podmilščako-
va 24, sedež: Podmilščakova 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5076404
Oseba, pooblaščena z zastopanje: član

uprave Žorž Miro, Preserje, Kamniška 51,
razrešen 31. 12. 1996.

Rg-108228
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01183 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/29170/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1122487
Firma: CENTER ZA RAZVOJ PODJET-

NIŠTVA TRBOVLJE
Skrajšana firma: CRP TRBOVLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Trbovlje, Leninov trg 4
Ustanovitelj: Občina Trbovlje, Trbovlje,

Leninov trg 4, vstop 18. 3. 1996, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čop Martin, Trbovlje, Dom in vrt 22,
imenovan 16. 12. 1996, zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7511 De-
javnost uprave; 7513 Dejavnost javnih usta-
nov za pospeševanje poslovnih dejavnosti.

Rg-108231
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05816 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa AUTOEMONA, za-
stopstva in servisi, d.d., sedež: Celovška
c. 252, Ljubljana, pod vložno št.
1/01147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144132
Člani nadzornega sveta: Prinčič Vojko,

Hočevar Dušan in Šoba Nataša, vsi izstopili
7. 11. 1996 ter Furlan Mitja, Zajec Fedor in
Miklič Ivan, vstopili 7. 11. 1996.

Rg-108232
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02314 7 z dne 23. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JAUCH & HUBENER, zava-
rovalništvo, d.o.o., sedež: Prešerenov trg
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/27882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5936110
Ustanovitelja: JAUCH & HUBENER,

KOMMANDITGESELLSCHAFT, Wien, Av-
strija, Blechturmgase 9 - 11 A 1050, vstop
25. 1. 1996, vložek 1,490.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grabec Bojan, Kranj,
Hrastje 202, vstop 15. 4. 1997, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108233
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00030 z dne 23. 4. 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 čistopis statuta z dne 19. 12. 1996
s temile podatki:

Matična št.: 5198704.

Rg-108234
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/13202 z dne 22. 4. 1997

pri subjektu vpisa VAKUUMTEH, Podjetje
za proizvodnjo, inženiring in trgovino,
sedež: Vrhpolje 152, Kamnik, pod vložno
št. 1/22112/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5757843
Firma: VAKUUMTEH, podjetje za pro-

izvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Kamnik, Vrhpoplje 152

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

Osnovni kapital: 1,736.000 SIT
Ustanovitelji: Rak Marija, vložek

1,378.666 SIT ter Rak Uroš in Rak Matjaž,
vložila po 178.667 SIT, vsi Kamnik, Vrhpo-
lje pri Kamniku 152, vstopili 9. 3. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Rak Marija, imenovana 9. 3. 1993,
zastopa in predstavlja podjetje in je upraviče-
na sklepati pravne posle s tretjimi osebami
neomejeno; zastopnik Rak Uroš, imenovan
9. 6. 1993, je pooblaščen, da zastopa in
predstavlja podjetje in je upravičen sklepati
pravne posle s tretjimi osebami neomejeno;
zastopnik Rak Matjaž, imenovan 9. 3. 1993,
je pooblaščen, da zastopa in predstavlja pod-
jetje in je upravičen sklepati pravne posle s
tretjimi osebami neomejeno.

Rg-108236
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00387 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa INTERPART, Podjetje
za trgovino, izvoz, uvoz, zastopništvo,
konsignacijo in špedicijo, d.o.o., Ljub-
ljana, Idrijska 22, sedež: Idrijska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04036/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325579
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:

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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti;

Rg-108237
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/01903 z dne 21. 4. 1997 pri
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subjektu vpisa SNAGA, Javno podjetje,
d.o.o., sedež: Povšetova 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07748/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika na
podlagi Cpg 33/97-2 s temile podatki:

Matična št.: 5015545
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Nose Franc, razrešen 18. 10. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Jurca Rasto, Ljub-
ljana, Herbersteinova 43, imenovan 18. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108238
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05760 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo ter distribucijo plina in vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19885/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zastavno pravico na poslovnih
deležih s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Vpiše se zastavna pravica na naslednjih

poslovnih deležih družbenikov: Construzio-
ni Dondi S.p.A. v nominalni višini
891,221.597,57 SIT; Metanodoti Padani
S.p.A. v nominalni višini 81.434,72 SIT in
SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. v no-
minalni višini 4,478.909,71 SIT, v zavaro-
vanje terjatve upnika European Bank for re-
construction and development, One Exc-
hange Square, London EC 2 A2 EH, En-
gland v višini 15,000.000 DEM z obrestmi
dospelostjo razvidni iz pogodbe o zastavi
poslovnih deležev z dne 7. 11. 1996 vlože-
ni v zbirko listin pod Srg 96/5760.

Rg-108240
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05553 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA STROJ-
NO PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE,
Ljubljana, p.o., sedež: Letališka c. 27,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05673/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Oseba, pooblaščena z zastopanje: di-
rektor Binter Marjan, razrešen 25. 9. 1996;
direktor Nosan Marko, Ljubljana, Maroltova
7, imenovan 25. 9. 1996, zastopa podjetje
brez omejitev.

Rg-108241
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/01728 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DINOS HOLDING, p.o., se-
dež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno
št. 1/00726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Sedež: Ljubljana, Šlandrova ul. 6

Rg-108242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18530 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa OBIR LES, Podjetje za
trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Lo-
gatec, sedež: Brod 5, Logatec, pod vlož-
no št. 1/20110/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo ustanovite-
lja, dejavnosti, osnovnega kapitala in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5672066
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Stolz Fritz, Klagenfurt, Av-

strija, Pristerhaus Gasse 22, vstop 7. 9.
1992, vložek 768.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kuchar Peter, Eisenkappel,
Avstrija, Eisenkappel 102, vstop 7. 9.
1992, vložek 768.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Petrovčič Marjeta, Logatec,
Tržaška 12f, vstop 12. 6. 1993, vložek
32.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kleč Zvonimira, Logatec, Titova 18, vstop
12. 6. 1993, vložek 32.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Tschertou Philipp, iz-
stop 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-108243

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05798 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa MILCOM TRGOVINA -
JUNKAR IN DRUŽBANIK, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Opekarska c. 15a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov in preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5518172
Firma: MILCOM, trgovina s papirjem

in papirnimi izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: MILCOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,539.000 SIT
Ustanovitelj: Junkar Tanja in Junkar To-

maž, izstopila 5. 11. 1996; Junkar Peter,
Ljubljana, Mala čolnarska 6, vstop 5. 11.
1996, vložek 1,539.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektrorica Junkar Tanja, razrešena 5. 11.
1996; direktor Junkar Peter, imenovan
5. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-108245

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/03690 z dne 17. 4. 1997 pri
subjektu vpisa RISS, instalacije, servis,

trgovina, d.o.o., sedež: Ul. Bratov Marti-
nec 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/07063/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5541271
Sedež: Trzin, Hrastovec 3, I.O.C., Trzin.

Rg-108247
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06950 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa AC-INTERCAR, d.o.o. za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobi-
li in deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5,
sedež: Allendejeva ulica 5, Ljubljana.
pod vložno št. 1/19872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev AC Servis in
AC Avtoobnova in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5670209
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Pripojitev AC SERVIS d.o.o. za vzdrže-

vanje cestnih motornih vozil Ljubljana, Al-
lendejeva ulica 5 /1/19768/00) in AC AV-
TOOBNOVA d.o.o. za vzdrževanje cestnih
motornih vozil Ljubljana, Dunajska 122,
Ljubljana (1/19692/00) na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 23. 12. 1996.

Rg-108259
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03378 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALEX, d.o.o., trgovina
na debelo s tekstilom, sedež: Pod Hri-
bom cesta 11/34, Grosuplje, pod vložno
št. 1/16930/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5684633
Ustanovitelj: Ilič Aleksander, izstop 21. 3.

1995; Tošić Dragan, Ljubljana, Pot na Fuži-
ne 29, vstop 21. 3. 1995, vložek 1,578.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ilič Aleksander, razrešen 23. 3. 1995;
direktor Tošić Dragan, imenovan 23. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Prede-
lava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 158 Proizvodnja drugih ži-
vil; 159 Proizvodnja pijač; 1600 Proizvod-
nja tobačnih izdelkov; 174 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 181 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 282 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
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nična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in dru-
gega orodja, ključavnic, okovja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 291 Proizvodnja
strojev za proizvajanje in izkoriščanje me-
hanske energije, razen motorjev za letala in
motorna vozila; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 293 Proizvodnja kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 341 Proizvodnja motornih vozil; 342
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 351 Gradnja in popravilo la-
dij, čolnov; 354 Proizvodnja motornih ko-
les, koles in vozil za invalide; 361 Proizvod-
nja pohištva; 364 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 371 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 372 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela, 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 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; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 631
Prekladanje, skladiščenje; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6411 Javne poštne storitve; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem, 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-

javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 747 Čiščenje stavb, 748
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 921 Filmska in video-
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-108262
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00758 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa LACARA, d.o.o., trgov-
sko in proizvodno podjetje, Šmartinska
152 - Hala A, sedež: Šmartinska 152 -
Hala A, Ljubljana, pod vložno št.
1/11622/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbene po-
godbe z dne 3. 2. 1997 ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478456
Firma: LACARA, d.o.o., Trgovsko in

proizvodno podjetje
Skrajšana firma: LACARA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:

17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 36610 Proizvodnja bižuterije; 36620
Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 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; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo, 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 60230 Drug kopenski potniški
promet, 60240 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74400 Ekonomsko propagi-

ranje; 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.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-108265
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00810 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa START - BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, podjetje za borzno
poslovanje, finančno svetovanje in
upravljanje premoženja, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21925/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deleža in družbene pogodbe z dne
23. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5729564
Ustanoviteljica: Zagmajster Viktorija, Por-

torož, Senčna pot 22, vstop 23. 2. 1993,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; STAR - svetovalna hiša, d.o.o., izstop
23. 12. 1996; Droljc Stanislav, izstop
23. 12. 1996; Jeglič Simon, izstop 23. 12.
1996; Kosi Franc, izstop 23. 12. 1996;
Škof Milan, izstop 23. 12. 1996; Tomšič
Alenka, izstop 23. 12. 1996.

Rg-108267
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00828 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa BOVEN, Trgovina, stori-
tve, proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, BTC Hala A,Ljubljana,
pod vložno št. 1/22421/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi z dne 4. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5741947
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997.

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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
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va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij.

Rg-108273
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01706 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa Š.S., Podjetje za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 70, Domžale, sedež: Ljub-
ljanska cesta 70, Domžale, pod vložno
št. 1/26223/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, de-
ležev, zastopnikov, tipa zastopnika, dejav-
nosti in družbene pogodbe z dne 12. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5894425
Ustanovitelja: Šraj Peter, Radomlje, Pre-

šernova 36, vstop 20. 12. 1995, vložek
696.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlič Tomo, izstop 12. 3. 1997; Česnik
Sebastjan, Preserje pri Radomljah, Pelec-
hova cesta 74, vstop 20. 12. 1995, vložek
696.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Meden Tomaž, razrešen 12. 3.
1997; zastopnik Pavlič Tomo, razrešen
12. 3. 1997; zastopnik Česnik Sebastjan,
razrešen 12. 3. 1997 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55230 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-105274
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01780 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa NCH, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
Ljubljana-Bežigrad, pod vložno št.
1/25200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža in spremembo akta o ustanovitvi z
dne 24. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5833108
Osnovni kapital: 22,472.438,30 SIT
Ustanovitelj: NCH CORPORATION, Ir-

ving, Texas, Chemsearch Boulevard, vstop
8. 3. 1993, vložek 22,472.438,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-108275
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01882 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa SPIRALA, podjetje za
servisiranje, fotokopiranje, trgovino in
grafične storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Komenskega 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, zastopnikov, družbene pogodbe z
dne 18. 3. 1997 ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5393973
Ustanovitelj: Rupnik Mirko, izstop 18. 3.

1997; Železnik Simon, Vrhnika, Gradišče
5, vstop 26. 3. 1993, vložek 1,544.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Export-Im-
port, izstop 18. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rupnik Mirko, razrešen 18. 3. 1997;
zastopnik Železnik Simon, razrešen 18. 3.
1997 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil,
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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 videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja, 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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 ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami, 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na deblo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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 sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
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slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-108278
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01925 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/29199/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192256
Firma: PROTEL, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PROTEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Janeš Tomislav, Ljubljana,

Vurnikova 5, vstop 17. 3. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Turk Anton, Mengeš, Kidričeva 121, Trzin,
vstop 17. 3. 1997, vložek 375.000 SIT,
odgovornost; ne odgovarja; Oblak Dušan,
Ljubljana Chengdujska 2, vstop 17. 3.
1997, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gračan Matija, Grosuplje, Se-
liškarjeva 30, vstop 17. 3. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Janeš Tomislav, imenovan 17. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Turk Anton, imenovan 17. 3. 1997,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 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 dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovin
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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih kolesI 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjstvih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 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 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-

si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi 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.; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-108279
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01927 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ATF, podjetje za špedi-
cijo, transport, poslovne storitve in trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
106, Ljubljana, pod vložno št.
1/25841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža in
družbene pogodbe z dne 15. 1. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5860822
Ustanovitelja: Nikolajevič Akulinuškin

Sergej, Moskva, Ul. Alma-Atinskaja 4, vstop
2. 11. 1994, vložek 1,130.136,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tian Vladimir,
Moskva, Rusija, Festivalna ulica 15, vstop
31. 12. 1996, vložek 199.435,89 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-108280
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/01928 z dne 5. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa ATF, podjetje za špedicijo,
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transport, poslovne storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25841/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in družbene pogodbe z dne
19. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5860822
Ustanovitelj: Kossarik Igor, Moskva, Ru-

sija, Gogoljevski bulevar 17, vstop 19. 7.
1996, vložek 249.294,85 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; HADPORT LIMITED, iz-
stop 19. 7. 1996.

Rg-108281
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02067 z dne 12. 5. 1997
pod št. vložka 1/29225/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192426
Firma: STUDIO AVE, podjetje za raču-

nalniške in gradbene storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: STUDIO AVE, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Pečinska ul. 13
Ustanovitelja: Levec Damijan in Levec

Lidija, oba Ljubljana, Pečinska ulica 13,
vstopila 1. 4. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Levec Damijan, imenovan 1. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Cezar Nerina, Dob pri Domžalah,
Župančičeva 6, imenovana 1. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:
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; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj
z upravljalci strojev; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti; povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje.

Rg.-108284
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02099 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa PROSENIK, podjetje za
računovodsko finančne storitve, k.d.,
Ljubljana, Malejeva 13, sedež: Malejeva
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/25180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnika in
družbene pogodbe z dne 3. 4. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5832560

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Prosenik Marinka, Ljubljana, Male-
jeva 13, imenovana 3. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev kot pomočnica direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997.
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; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 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.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-108287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02161 z dne 8. 5. 1997
pod št. vložka 1/29214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193732
Firma: VISUALSOFT, družba za raču-

nalniški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: VISUALSOFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mašera-Spasičeva

ul. 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Milič Janez, Ljubljana, Pav-

šičeva ul. 6, vstop 4. 4. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Haris Žujo, Ljubljana, Polje Cesta XII/2, vs-
top 4. 4. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gerl Mirjam, Ljublja-
na, Pustovrhova ul. 15, vstop 4. 4. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pajovič Milana, Ljubljana, Maše-
ra-Spasičeva ul. 15, vstop 4. 4. 1997, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Belak Drago, Ljubljana, Ul. Željka To-
nija 13, vstop 4. 4. 1997, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milič Janez, imenovan 4. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-108289
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02172 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa VARIANTA, tržno komu-
niciranje in politični marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Cigaletova 5/II, sedež: Ciga-
letova 5/II, Ljubljana, pod vložno št.
1/02067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in družbene pogodbe z dne 9. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5286115
Firma: VARIANTA, tržne in jav-

nomnenjske raziskave, d.o.o.
Skrajšana firma: VARIANTA, d.o.o.
Ustanovitelji: Bergoč Tomaž, Ljubljana,

Postojnska 4, vstop 21. 6. 1993, vložek
570.160,62 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ahac Matjaž, Ljubljana, Kamniška 15,
vstop 21. 6. 1993, vložek 465.131,19 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Zupančič Bre-
da, Ljubljana, Valvasorjeva 12, vstop 21. 6.
1993, vložek 465.131,19 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Šeško Dragan, izstop
9. 4. 1997; Šeško Koren Olga, izstop 9. 4.
1997; Kozmik Vera, Ljubljana, Puterlejeva
4, izstop 9. 4. 1997.

Rg-108291
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02728 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa EES, Evropa Eco Ser-
vis, družba za čiščenje, inžeiring in grad-
beništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tome-
tova 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/26712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki.

Matična št.: 5913250
Sedež: Ljubljana, Komenskega 12.

Rg-108292
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01191 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa ŠIV, servis in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 72, sedež:
Dunajska 405, Ljubljana, pod vložno št.
1/13646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 21. 5. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5525896
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.
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Rg-108294
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00510 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa PUBLI UNA, d.o.o., Pod-
jetje za marketing, propagando in turi-
zem, Ljubljana, sedež: Neubergerjeva
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/21352/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5715938
Sedež: Ljubljana, Dvorakova 8

Rg-108295

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00585 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa MEDICO - DENTES,
d.o.o., Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo
160, sedež: Pot na Rakovo jelšo 160,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24607/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izbris de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817854
Dejavnost, izbrisana dne 22. 5. 1997:

5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike

Rg-108296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01230 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa PAPI, Podjetje za živil-
sko predelavo in inženiring strojne opre-
me, d.o.o., Radomlje, sedež: Prešernova
19, Radomlje, pod vložno št. 1/15173/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5679648
Firma: WHITE BUFFALO, Gojitveni

park, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: WHITE BUFFALO,

d.o.o., Domžale
Sedež: Domžale, Miklošičeva 2c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Nastran Tomislav, izstop

30. 12. 1996; Habjanič Mitja, Domžale, Mi-
klošičeva ulica 2c, vstop 30. 12. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ujčič Alan, Koper, Veluščkova ulica
7, vstop 30. 12. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Nastran Tomislav, razrešen 30. 12.

1996; direktor Habjanič Mitja, imenovan
30. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnik Ujčič Alan, imenovan 30. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev,kot po-
močnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0125 Reja
drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 5119
Posredništvo pri prodajai raznovrstnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5261 Trgovina na drobno po pošti, 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, 7482 Pakiranje; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-108297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00651 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa DIONIZ, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Kočevje, sedež: Turjaška 10,
Kočevje, pod vložno št. 1/27354/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, družbenikov in družbene po-
godbe z dne 30. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5898331
sedež: Kočevje, Uskoška ul. 17
Ustanoviteljica: Gregorčič Roman, izstop

30. 12. 1996; Begić Irena, Kočevje, Uskoš-
ka ul. 17, vstop 30. 12. 1996, vložek
1,506.844 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorčič Roman, razrešen 30. 12.
1996; direktor Begić Velimir, Kočevje,
Uskoška ul. 17, imenovan 30. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01275 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa TEHNOUNION AVTO,
prodajanje in servisiranje BMW vozil,
d.o.o., sedež: Devova 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24819/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo družbene pogodbe
z dne 13. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5816599
Osnovni kapital: 197,738.055 SIT
Ustanovitelj: TEHNOUNION, zastopstvo

tujih firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, Voš-
njakova 2, vstop 20. 10. 1993, vložek
197,738.055 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-108299

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02804 z dne 28. 5. 1997

pod št. vložka 1/29280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1193449
Firma: METAL SENSE, LEVSTEK IN

DRUŽBENIK, proizvodnja, storitve in tr-
govina, k.d.

Skrajšana firma: METAL SENSE, LEV-
STEK IN DRUŽBENIK, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Videm-Dobrepolje, Zagorica 39
Ustanovitelja:Levstek Janez, Videm-Do-

brepolje, Zagorica 39, vstop 12. 5. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Levstek Justina, Videm-Dobreplje, Za-
gorica 39, vstop 12. 5. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levstek Janez, imenovan 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
0121 Reja govedi; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve, 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev, 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5274
Druga popravila, d.n.; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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MARIBOR

Rg-101351
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01217 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa KERHE, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Obrtniška
12, Rače, pod vložno št. 1/03793/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in dejavnosti, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5481945
Sedež: Starše, Prepolje 74
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-101389
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01358 z dne 19. 12. 1996
pod št. vložka 1/10029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981476
Firma: SB-GARANT, trgovina, storitve

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: SB-GARANT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Grizoldova 27
Osnovni kapital: 1,528.860
Ustanovitelj: Stermšek Jožef, Maribor,

Grizoldova 27, vstop 19. 11. 1996, vlo-
žek 1,528.860 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stermšek Jožef, imenovan 19. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2751
Litje železa; 1752 Litje jekla; 1753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Ga-
lavanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jekelenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja 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; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 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; 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; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 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.; 8041 De-
javnost vozniških šol.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-102648
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01371 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa TVT, družba za pro-
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izvodnjo toplovodnih kotlov, peči in kli-
matizacije, d.o.o. - v stečaju, sedež: In-
dustrijska ulica 16, Pekre-Limbuš, pod
vložno št. 1/05630/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5611644
Sedež: Pekre-Limbuš Bistrica ob Dra-

vi, Industrijska ulica 33

Rg-102670
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00293 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa RAIFI, poslovne stori-
tve, d.o.o., sedež: Prešernova 12, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5609267
Ustanoviteljica: Zalokar Andrej, izstop 1.

3. 1996; Zalokar Breda, Maribor, Prešer-
nova 12, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,603.961,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-102671
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00524 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa DOBRODEJ, podjetje
za razvoj, proizvodnjo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., sedež: Holcerjeva 27, Miklavž
na Dravskem polju, pod vložno št.
1/01657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338042
Osnovni kapital: 37.840.393,50 SIT
Ustanovitelj: Peperko Florjan, Miklavž na

Dravskem polju, Holcerjeva 27, Skoke, vs-
top 15. 3. 1990, vložek 37,840.393,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 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 vrtnarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdekov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-

karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, 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-
nišrvo 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;
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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-102675
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01494 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa DUROX, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Tomšičeva 30, Maribor, pod vložno
št. 1/01951/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo naslova firme, pri-
imka in naslova družbenice ter zastopnice,
dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5442761
Sedež: Maribor, Tyrševa ulica 18
Ustanoviteljica: Rosenfeld Vesna, Mari-

bor, Tyrševa 18, vstop 12. 12. 1990, vlo-
žek 4,470.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rosenfeld Vesna, imenovana
10. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelko.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102689
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01516 z dne 23. 1. 1997

pod št. vložka 1/10073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1121154
Firma: CENTER ZA KARTOGRAFIJO

FAVNE IN FLORE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,

Antoličičeva 1
Ustanovitelji: Sivec Ignac, Ljubljana, Idrij-

ska 9, Polak Slavko, Knežak, Koritnice 65,
Podobnik Andrej, Ljubljana, Krištofova 12,
Poboljšaj Katja, Izola, Oktoberske revoluci-
je 27/b, Leskovar-Štamcar Ivana, Škofja Lo-
ka, Mestni trg 34, Krušnik Ciril, Ljubljana,
Privoz 5/a, Kotorac Mladen, Miklavž na
Dravskem polju, Antoličičeva 1, in Guček
Margareta, Miklavž na Dravskem polju, An-
toličičeva 1, vstopili 29. 11. 1996, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotarac Mladen, imenovan 29. 11.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja.

Rg-102704
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01486 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa MITRO, montažna, in-
dustrijska, trgovinska in razvojna orga-
nizacija, d.o.o., sedež: Dogoška cesta
130, Maribor, pod vložno št. 1/02330/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395879
Firma: MITRO, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, montažo, storitve in trans-
port, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 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; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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;
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; 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; 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;
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
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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 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opqzovanje, 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; 7430 Tehnično

preizkušanje in analiziranje, tehnični preizku-
si in analize; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-102713
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01482 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa KREBE, tovarna indu-
strijske pralne in procesne opreme,
d.o.o., sedež: Turnerjeva 17, Maribor,
pod vložno št. 1/09085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme in dejavnosti ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5828996
Firma: KREBE-TIPPO, tovarna industrij-

ske pralne in procesne opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: KREBE-TIPPO, d.o.o.
Sedež: Maribor, Špelina 19
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-102719
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01409 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/10067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987148
Firma: STAVBAR GRADNJE, gradbe-

ništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STAVBAR GRADNJE,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Industrijska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Temnik Miroslav, Maribor,

Borova vas 8, vložil 735.000 SIT, STAVBAR
podjetje, industrija gradbenega materiala,
p.o., Hoče, Miklavška 40, vložil 600.000
SIT, in ZLATOROG, podjetje za ustanavlja-
nje, financiranje in upravljanje ter opravlja-
nje trgovinske dejavnosti, d.d., Maribor, Uli-
ca 10. oktobra 9, vložil 165.000 SIT – vsto-
pili 18. 11. 1996, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Temnik Miroslav, imenovan 18. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-102728
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01413 z dne 14. 12. 1996
pri subjektu vpisa GEP, klima tehnika, se-
dež: Ulica Pohorskega bataljona 14, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova družbenika in zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standadno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5479215
Firma: GEP, klima tehnika, inženiring,

projektiranje, trgovina, storitve in grad-
beništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: GEP klima tehnika,
d.o.o.

Ustanovitelj: Vuković Aco, Maribor, Lev-
čeva ulica 2, vstop 25. 4. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuković Aco, imenovan 25. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5165 Tr-
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govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102731
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/01342 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MERINKA-MERIKOP, d.o.o.,
sedež: Žitna ulica 12, Maribor, pod vložno
št. 1/09249/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857546
Ustanoviteljici: MERINKA MELINDA,

d.o.o., izstopila 1. 9. 1995, MERINKA
TKANINA, d.o.o., in MERINKA MATAIR,
d.o.o., obe iz Maribora, Žitna ulica 12, vsto-
pili 4. 5. 1994, vložili po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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;
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
trgovine z orožjem in strelivom.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-103617
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01366 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa MAMULA JM & B, uvoz-
izvoz, d.n.o., sedež: Gunduličeva 18, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, tipa zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827205
Firma: MAMULA JM& B, družba za tr-

govino, proizvodnjo in posredništvo,
d.n.o.

Sedež: Maribor, Borštnikova ulica 7
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-

benika Mamula Jasminka in Mamula Boris,

oba iz Zagreba, R Hrvaška, Širinečka 34,
imenovana 25. 11. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-103622
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01322 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa DOM SMREKA, trgov-
sko podjetje, p.o., sedež: Valvasorjeva
ulica 12/a, Maribor, pod vložno št.
1/00306/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti in za-
stopnikov ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025109
Firma: DOM SMREKA, trgovska druž-

ba, d.d.
Skrajšana firma: DOM SMREKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 406,199.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 142,359.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
40,620.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložil 40,620.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili
81,240.000 SIT,udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 28,245.000 SIT, in udeleženci
javne prodaje, vložili 73,115.000 SIT –
vstopili 31. 7. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Rie-
ger Miroslav, Maribor, Kamniška 34, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot predsednik
uprave, Majcen Vlado, Maribor, Šentpeter-
ska ulica 15, ki je kot član uprave za raču-
novodsko-finančno področje pooblaščen za
zastopanje družbe z omejitvijo, da lahko
sklepa pogodbe iz računovodsko-finančne-
ga poslovanja skupaj s predsednikom upra-
ve, in Puher Ivan, Ptuj, Krčevina pri Vurber-
gu 8/c, ki je kot član uprave, zadolžen za
komercialno tehnično področje, poob-
laščen za zastopanje družbe z omejitvijo, da
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lahko sklepa pogodbe iz komercialno-teh-
ničnega poslovanja skupaj s predsednikom
uprave.

Člani nadzornega sveta: Klenovšek Ja-
nez, Lajh Sonja in Grižon Mihael, vstopili
31. 7. 1996.

Dejavnost, izbrisana 30. 1. 1997: 6512
Drugo denarno posredništvo.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo LP
00796/00544-1996/JM z dne 18. 11.
1996.

Rg-103624
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/0052 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa AVTO CENTER KRAJNC,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Jadranska 24, Maribor, pod vlož-
no št. 1/09682/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova firme s
temile podatki:

Matična št.: 5915490
Sedež: Maribor, Jadranska 25

Rg-103627
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01530 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa LEGEN, podjetje za au-
dio-video dejavnost, d.o.o., sedež: Hoti-
nja vas 54, Orehova vas-Slivnica, pod
vložno št. 1/03016/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, tipa zastopnika in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512832
Firma: STUDIO LEGEN, film, video in

profesionalna fotografija, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO LEGEN, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Legen Violeta, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 26. 9. 1990, in
prokurist Legen Djordje, imenovan 20. 12.
1996, oba iz Limbuš, Bezjakova 131.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 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.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost ti-

skovnih agencij; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-103630
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00081 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa PERMA, export-import,
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 3-5, Maribor, pod vložno št.
1/05600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nega deleža, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5713030
Ustanovitelja: Pergler Frančišek Pavel,

Maribor, Ulica heroja Bračiča 22, vstop 24.
3. 1992, vložek 324.010 SIT, in Inkret Sil-
vester, Maribor, Panonska 23, vstop 3. 1.
1996, vložek 1,296.036 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pergler Frančišek Pavel, imenovan 28.
12. 1994, in Inkret Silvester, imenovan 3. 1.
1996, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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
Posrednišrvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-103631
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01061 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa PESTOL, podjetje za
uvoz in izvoz, trgovino, storitve, turizem
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Pesnica
42/a, kiosk št. 3, Pesnica pri Mariboru,
pod vložno št. 1/08502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5777747
Firma: PESTOL, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Ustanoviteljica: Čerče Edvard, izstop

2. 4. 1996; Ploj Jožica, Maribor, Praprotni-
kova 25, vstop 2. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čerče Edvard, razrešen 2. 4. 1996;
direktorica Ploj Jožica, imenovana 2. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
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z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-103642
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00014 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa TRGOPREVOZ, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Ptujska cesta 16, Lenart v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/02139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5388538
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proiz-
vodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove dele; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
nišrvo 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
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; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
hah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-103644
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00098 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa OEL-TOP, posredova-
nje, trgovina, gostinstvo, promet, sveto-
vanje, druge poslovne dejavnosti, d.o.o.,
sedež: Ulica Staneta Severja 5, Maribor,
pod vložno št. 1/08992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, zastopnika in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5818346
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Sever-

ja 5/a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Boltauzer Žarko, razrešen 15. 11.
1996; direktor Pelko Robert, Vrbanska
26/a, imenovan 15. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-103647
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00086 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa ACRA, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Rosinova ulica 24, Maribor, pod vlož-
no št. 1/04231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5851874
Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 1712

Priprava in predenje mikanke iz vlaken vol-
nenega tipa; 1713 Priprava in predenje če-
sanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetičnie ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Proiz-
vodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 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 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
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
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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.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
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 Posrednišrvo 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; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-104588
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00348 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa ARENAŠPED, podjetje
za mednarodno špedicijo in trgovino,
d.o.o., sedež: Tržaška cesta 53, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
omejitev pooblastil zastopnika, zastopnikov
in družbene pogodbe ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5518806
Osnovni kapital: 4,511.845,30 SIT
Ustanovitelji: Ferleš Marjan, izstopil

10. 7. 1995; Kirbiš Ervin, Maribor, Šempe-
terska 22, Vižintin Irena, Maribor, Ipavčeva
18, Servatzy Hano, Maribor, Kamniška 52,
Groznik Mitja, Maribor, Meljski dol 11, in
Jančič Iztok, Maribor, Štantetova 12, vložili
po 773.457,48 SIT, ter Turk Valerija, Ore-
hova vas, Veronikova 9 - Čreta, vložila
644.557,90 SIT – vstopili 10. 10. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirbiš Ervin, imenovan 27. 3. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da ne more
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brez soglasja 2/3 (dveh tretjin) družbenikov
sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na: pridobite, odtujitev ali obre-
menitev (finančno) nepremičnin ali drugih
osnovnih sredstev, če to ni že izrecno opre-
deljeno v delovnem programu ali razvojnem
planu; izvajanje investicijskih del; najema-
nje ter dajanje posojil; sklepanje poslov, ki
niso v okviru glavne dejavnosti podjetja; iz-
plačevanje predujma na račun dobička;
sklepanje poslov in pogodb, katerih vred-
nost presega 2500 DEM (dvatisočpetsto
nemških mark) v tolarski protivrednosti; pro-
kurist Ferleš Marjan, razrešen 10. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 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; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila 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 Posrednišrvo 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; 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; 6024 Cest-
ni tovorni 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104589
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00078 z dne 25. 2. 1997
pod št. vložka 1/10109/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda v
družbeni lastnini s temile podatki:

Matična št.: 1121561
Firma: ZAVOD ZA KULTURO SLOVEN-

SKA BISTRICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Slovenska Bistrica, Grajska 11
Ustanoviteljica: Občina Slovenska Bistri-

ca, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, vs-
top 17. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
dišnik Stanislav,Slovenska Bistrica, Tomši-
čeva 24, imenovan 26. 11. 1996, zastopa
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zavod kot vršilec dolžnosti ravnatelja z ome-
jitvijo, da pravne posle v zvezi z nepremič-
nim premoženjem lahko opravlja le s so-
glasjem ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejevnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-104593
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01072 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO-VARSTVENI
ZAVOD BORISA PEČETA MARIBOR, se-
dež: Tomšičeva 32, Maribor, pod vložno
št. 1/00231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050308
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mer-

šnik Štefanija, Maribor, Dolarjeva 3, imeno-
vana 1. 9. 1996, zastopa zavod kot ravna-
teljica z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe
po sklepu zavoda in Prah Neva, Maribor,
Prušnikova 32, imenovana 29. 4. 1993,
zastopa zavod kot pomočnica ravnateljice z
enakimi pooblastili kot ravnateljica; ravnate-
ljica Bertoncelj Milena, razrešena 1. 9.
1996.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Rg-104594
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00041 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa IVEC, export-import,
d.o.o., sedež: Rasbergerjeva 6, Maribor,
pod vložno št. 1/04172/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504333
Sedež: Maribor, Ulica heroja Šarano-

viča 38
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 2451

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 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; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170

Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5174 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-104595
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01552 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa ATELJE LINA, art & slik
& hobby, d.o.o., sedež: Gosposka ulica
5, Maribor, pod vložno št. 1/06422/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5657164
Firma: ATELJE LINA, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 1730

Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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 popra-
vila 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 motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 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; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 71403 Izposoja-
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nje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104596
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00178 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa MULTUM, računalniški
inženiring, servis in trgovina, d.o.o., se-
dež: Osojnikova 15/a, Maribor, pod vlož-
no št. 1/02970/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5442796
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 2215

Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja med mana-
gerji in delavci.

Rg-104597

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01429 z dne 20. 2. 1997
pod št. vložka 1/10102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987172
Firma: SUPER STORE-UREK & CO., po-

sredovanje, trgovina, storitve in proiz-
vodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: SUPER STORE-UREK
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Dalmatinska ulica 39
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Lenhard Marijana, Mari-

bor, Grizoldova ulica 32, in Urek Andrej,
Spodnji Ivanjci, Stavešinski vrh 37, vstopila
9. 12. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Lenhard Marijana in Urek Andrej,
imenovana 9. 12. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121

Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proiz-
vodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 2811 Proiz-
vodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2863 Proizvodnja ključvanic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verih, vzmeti; 2875 Proiz-
vodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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 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; 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 Posrednišrvo 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-104598
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00045 z dne 20. 2. 1997
pod št. vložka 1/10103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121057
Firma: ŠKORPIJON, PAJEK-PIPEN-

BACHER, gostinstvo, trgovina in druge
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: ŠKORPIJON, PAJEK-
PIPENBACHER, d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Ptujska cesta 153
Ustanovitelja: Pajek-Kšela Boža, Mari-

bor, Cesta zmage 6, in Pipenbacher Miro,
Maribor, Knifičeva 9, vstopila 9. 1. 1997,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pajek-Kšela Boža in Pipenbacher Mi-
ro, imenovana 9. 1. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 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; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-104599
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00934 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa TIPING, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in informatiko,
d.o.o., sedež: Josipa Priola 26, Maribor,
pod vložno št. 1/04097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti, zastopnika in tipa
zastopnika, družbene pogodbe ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5514606
Firma: TIPING, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Ustanoviteljica: Prekoršek Konrad, iz-

stop 31. 5. 1996; Prekoršek Marija, Mari-
bor, Ulica Josipa Priola 26, vstop 31. 5.
1996, vložek 1,536.370 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Prekoršek Konrad in direktorica Pre-
koršek Marija, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, oba iz Maribora, Ulica Josipa Priola
26, imenovana 31. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 1712
Priprava in predenje mikanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1713 Priprava in predenje česan-
ke iz vlaken volnenega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-

delkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 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 dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posrednišrvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104601
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00181 z dne 24. 2. 1997
pod št. vložka 1/10105/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122479
Firma: VILIČAR CENTER GEČEVIČ &

ČEH, servis, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VILIČAR CENTER

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Zrkovska cesta 105
Ustanovitelja: Gečevič Ivan, Pernica, Vo-

sek 24, in Čeh Janko, Zgornja Korena, Ži-
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karice 80, vstopila 10. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Gečevič Ivan in Čeh Janko, imeno-
vana 10. 2. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-104603
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00090 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa GOKOP, gradbeno, go-
stinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Plintovec 1, Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/02853/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me, naslova družbenika in zastopnika, de-
javnosti in družbene pogodbe ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5417287
Sedež: Zgornja Kungota, Plintovec

33/b
Ustanovitelji: Hlade Renato, Hlade Jože-

fa in Hlade Jožef, vsi iz Pesnice pri Maribo-
ru, Gradiška 416, vstopili 4. 6. 1990, vložili
po 508.666,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hlade Renato, imenovan 4. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 1310
Pridobivanje železove rude; 1320 Pridobi-
vanje rude neželeznih kovin, razen uranove
in torijeve rude; 1411 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaoli-
na; 1430 Pridobivanje mineralov za kemj-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih

gnojil; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kanin, d.n.; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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; 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; 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
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lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-104672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00133 z dne 11. 2. 1997
pod št. vložka 1/10082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121472
Firma: NEMESIS, podjetniško sveto-

vanje in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEMESIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Lesjakova ulica 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osterc Stanka, Maribor, Les-

jakova ulica 6, in Vedlin Marjan, Hoče, Križna
cesta 13, vstopila 4. 2. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Osterc Stanka in Vedlin Marjan,
imenovana 4. 2. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 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; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104675
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00034 z dne 12. 2. 1997
pri subjektu vpisa VIA, organizacija in in-
formatika, d.o.o., sedež: Ulica Leona Za-
laznika 4, Maribor, pod vložno št.
1/00997/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5292751
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Božič Marta, razrešena 31. 12.
1996; direktorica Hleb Špela, Maribor,
Kamniška 32, imenovana 31. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 52471 Dejavnost knji-
garn; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pr-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104677
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00042 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KO-IDEAL, podjetje za vele-
trgovino in zastopništvo, d.o.o., sedež:
Zgornja Kungota 39, Zgornja Kungota,
pod vložno št. 1/07335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5846331
Firma: KO-IDEAL, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Zagrebška cesta 85
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Levstek Anton, razrešen 5. 12. 1996;
direktorica Šerbinek Olga, Zgornja Kungota
39, imenovana 5. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, tehnični preizkusi in analize.

Rg-104679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00874 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA GLASBENA
IN BALETNA ŠOLA MARIBOR, p.o., se-
dež: Mladinska 12, Maribor, pod vložno
št. 1/00762/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5110246000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-

nateljica Cotič Zora, Maribor, Cesta Zmage
92, razrešena 30. 6. 1996; Gorjanc Anton,
Ruše, Drevoredna ulica 6, imenovan 4. 7.
1996 za ravnatelja, ki zastopa šolo brez
omejitev, in Jurgec Maja, Selnica ob Dravi,
Mariborska cesta 81/c, imenovana 1. 9.
1982 za vodjo organizacijske enote Tabor,
ki zastopa šolo z enakimi pooblastili kot rav-
natelj.

Rg-104684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01191 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa TRŽNICA, podjetje za
upravljanje s tržnimi površinami in trgo-
vino, p.o., sedež: Vodnikov trg 5, Mari-
bor, pod vložno št. 1/00134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo organizacijske oblike, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti in pooblastil
zastopnika, začasne člane nadzornega sve-
ta in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5015740
Firma: TRŽNICA, podjetje za upravlja-

nje s tržnimi površinami in trgovino, d.d.
Skrajšana firma: TRŽNICA Maribor, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 63,264.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vložil
6,324.000 SIT, Slovenski odškodninski
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sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
2,531.000 SIT, kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložil 2,531.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili 3,800.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
10,120.000 SIT, in Mestna občina Mari-
bor, Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vložila
37,958.000 SIT – vstopili 11. 6. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dubravica Rado, Maribor, Vrazova
58, imenovan 11. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Užmah Jože,
Glišič Darja in Gselman Anastazija, vstopili
11. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 8414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 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.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00785/01072-1996/BJ z dne 11. 10.
1996.

Rg-104685
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00158 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa METALNA TIS, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Zagrebška 20, Maribor, pod vložno št.
1/04484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo sklepa o uvedbi stečaj-
nega postopka ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5536197

Firma: METALNA TIS, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o. - v stečaju

Skrajšana firma: METALNA TIS, d.o.o. -
v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rautar Janez, razrešen 7. 2. 1997;
stečajni upravitelj Marin Dušan, Maribor,
Štantetova ulica 4, imenovan 7. 2. 1997.

Dne 13. 2. 1996 se na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ma-
riboru St 47/96 z dne 7. 2. 1997 vpiše
zaznamba o uvedbi stečajnega postopka.

Rg-104686
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00152 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa GRADIS, gradbeno pod-
jetje Maribor, p.o. - v stečaju, sedež: Gos-
posvetska cesta 29, Maribor, pod vložno
št. 1/02029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Dubrovski Drago, razrešen
6. 2. 1997; stečajna upraviteljica Jaki Maj-
da, Maribor, Koroška cesta 75, imenovana
6. 2. 1997.

Rg-104687
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01463 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa GANIK, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Gorke-
ga 11/I, Maribor, pod vložno št.
1/08737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme,
dejavnosti, naslova družbenice in zastopni-
ce in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5785723
Firma: GANIK, podjetje za proizvod-

njo, posredništvo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Krekova ulica 18
Ustanoviteljica: Breznik Olga, Maribor,

Barvarska ulica 5, vstop 10. 5. 1993, vlo-
žek 1,509.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breznik Olga, imenovana 10. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, citern, 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 Galavaniza-
cija; 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; 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; 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-
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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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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); 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; 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.; 7210 Svetova-

nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.48 se dopiše: razen orož-
ja in streliva.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104689
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00003 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa PAGOMARKETING, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Poljska
ulica 6, Maribor, pod vložno št.
1/02762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5410274
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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
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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; 6024 Cestni tovorni promet.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-104690
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00087 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa MM ELEKTRONIK, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Igriška 25, Maribor, pod
vložno št. 1/02840/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5416825
Sedež: Maribor, Radvanjska cesta 64
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 2940

Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi in TV aparati; 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-104699
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00126 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa KEBER, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
borcev 2, Maribor, pod vložno št.
1/06934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5681570
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 2710

Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželez-
nih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alu-
minija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvonja bakra; 2745 Proiz-
vodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja 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 Galavanizacija; 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; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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;
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; 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; 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.

Rg-104700
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00884 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa ZAVESA, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 21/b, Maribor, pod
vložno št. 1/01155/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe ter uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5303630
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorja Klampfer Anton, imenovan 27. 12.
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1989, in Klampfer Hermina, imenovana 3.
6. 1996, oba iz Maiklavža - Skoke, Ulica
Ludvika Plambergerja 1, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, 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; 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; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi 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; 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; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 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; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z 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; 6022

Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104701
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01106 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA GLASBENA
IN BALETNA ŠOLA MARIBOR, p.o., se-
dež: Mladinska 12, Maribor, pod vložno
št. 1/00762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5110246000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Jur-

gec Maja, Selnica ob Dravi, Mariborska ce-
sta 81/c, imenovana 1. 9. 1982 za vodjo
organizacijske enote Tabor z enakimi poob-
lastili kot ravnatelj, Gorjanc Anton, Ruše,
Drevoredna ulica 6, imenovan 4. 7. 1996
za ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev,
in Meško Helena, Ptuj, Ulica 5. prekomor-
ske brigade 16, imenovana 5. 9. 1996 za
pomočnico ravnatelja z enakimi pooblastili
kot ravnatelj.

Rg-104703
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00099 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa SADO, proizvodnja stro-
jev za kemično čiščenje opreme, proce-
sne tehnike in trgovina, d.o.o., sedež:
Koroška 1, Maribor, pod vložno št.
1/01573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1121065
Firma: SADO, proizvodnja, trgovina,

posredovanje in storitve, d.o.o.
Sedež: Kamnica, Bresterniška 171
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Saksida Danijel, Kamnica,

Bresteriška 171, vstop 8. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno in usnjarsko
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelketričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opre-

me, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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;
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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
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; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovi-
na 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
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aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-104704
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01554 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa KLASMETAL, proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Nad gramoznico 12, Mi-
klavž na Dravskem polju, pod vložno št.
1/03126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov,
poslovnega deleža, zastopnikov in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578493
Sedež: Voličina, Spodnja Voličina 90/a
Ustanovitelj: Klasinc Otmar, izstop

30. 12. 1996; Oberlajt Milan, Lenart v Slo-
venskih goricah, Cmureška cesta 3, vstop
18. 12. 1995, vložek 1,866.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Klasinc Otmar, razrešen 31. 12. 1996;
direktor Oberlajt Milan, imenovan
31. 12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104705
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00091 z dne 18. 2. 1997
pri subjektu vpisa HAAS-DOM, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Boho-
va 78, Hoče, pod vložno št. 1/08946/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnega deleža,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812607
Ustanovitelji: Franz Xaver Haas, Falken-

berg 84326, Nemčija, Gemmindeteil Ru-
deffing 12, Klasinc Tomaž, Maribor, Cesta
zmage 12, in Sedonja Ludvik, Maribor, Pod
klancem 10, vstopili 16. 4. 1993, vložili po
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Hibler Edith, izstopila 16. 1. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Franz Xaver Haas, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Sedonja Lud-
vik in Klasinc Tomaž, ki zastopata družbo v
obliki skupne prokure najmanj dveh proku-
ristov, vsi imenovani 16. 4. 1993; proku-
ristka Hibler Edith, razrešena 16. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stvbnega in drugega pohištva; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-105596
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00127 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa SHURDHAJ, trgovsko in
storitveno podjetje, d.n.o., sedež: Melj-
ski hrib 32, Maribor, pod vložno št.
1/07158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 5685338
Sedež: Maribor, Štrekljeva ulica 24.

Rg-105598
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01261 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa M BOLARIČ, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, storitve in ex-
port-import, d.o.o., sedež: Bolfenška uli-
ca 1, Maribor, pod vložno št. 1/02940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnikov, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5414679
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bolarič Rudolf, Maribor,

Bolfenška ulica 1, vstop 25. 10. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bolarič Rudolf, imenovan 25. 10.
1990, zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Bolarič Goršič Vesna, Maribor, Tan-
čeva 12, imenovana 30. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa;1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1585 Proizvodnja testenin; 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;
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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).

Rg-105616
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00035 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa SONČNA POT, podjetje
za poklicno usposabljanje in zaposlova-
nje invalidnih oseb, d.o.o., sedež: Tru-
barjeva ulica 15, Maribor, pod vložno št.
1/02737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5423015
Firma: SONČNA POT, podjetje za po-

klicno usposabljanje in zaposlovanje in-
validnih oseb, trgovino in storitve, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
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liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85314
Dejavnost varstveno delovnih centrov;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij;
85324 Druge socialne dejavnosti; 85325
Dejavnost invalidskih podjetij; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-105617
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00164 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/10115/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122720
Firma: AVTOCENTER ZANIČ, družba

za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER ZANIČ,

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Trg Alfon-

za Šarha 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zanič Ivan, Makole 91, vs-

top 10. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zanič Ivan, imenovan 10. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;

3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-105622
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00785 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa METALNA PKS, proiz-
vodnja, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Zagrebška cesta 20, Maribor, pod
vložno št. 1/05321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5585082
Ustanovitelja: Soldat Ivan, Miklavž na

Dravskem polju, Gašperičeva 12, vložil
1,050.000 SIT, in Ekart Alojz, Maribor, Ru-
ska ulica 1, vložil 450.000 SIT, vstopila 3. 2.
1992, odgovornost: ne odgovarjata; Praprot-
nik Vinko in Lesjak Jože, izstopila 1. 7. 1996.

Rg-105623
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00469 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa ROGAČ, podjetje za po-
sredovanje doma in v tujini, d.o.o., se-
dež: Šentilj 111/A, Šentilj v Slovenskih
goricah, pod vložno št. 1/01946/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe ter uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5589142
Firma: ROGAČ, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Streliška ulica 16
Ustanovitelj: Bauman Boris, Miklavž na

Dravskem polju, Na gomili 3, vstop 7. 12.
1989, vložek 1,573.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bravc Irena, izstop 24. 4.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bravc Irena, razrešena 24. 4.
1996; direktor Bauman Boris, imenovan
24. 4. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;

1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-105640
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00200 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa TBS TEAM 24, podjetje
za storitvene dejavnosti in trgovino,
d.o.o., sedež: Slivniška cesta 6, Hoče,
pod vložno št. 1/09945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5946948
Sedež: Hoče, Bohovska 11.

Rg-105696
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/00794 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa CONFIN, računovodski in
finančni inženiring, d.o.o., sedež: Kose-
skega 34, Maribor, pod vložno št.
1/08658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika, de-
javnosti, tipa zastopnika, zastopnikov in akta
o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782961
Firma: CONFIN, družba za storitve,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Kljun Zdenka, izstop

28. 6. 1996; Štraser Sabina, Maribor, Za
gradom 16, vstop 28. 6. 1996, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Štraser Sabina, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Kljun Zdenka,
Maribor, Koseskega 34, obe imenovani 28.
6. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
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Rg-105863
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01305 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOKUN, inženiring, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Jadran-
ska 28, Maribor, pod vložno št.
1/05726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova družbe,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5625688
Firma: HIDROCONSTRUCTION, inže-

niring, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HIDROCONSTRUC-

TION, d.o.o.
Sedež: Maribor, Betnavska cesta 71
Ustanovitelja: Stanić Momir, izstopil 18.

10. 1996; Modrijan Andrej, Maribor, Bet-
navska cesta 71, in Gričnik Jože, Pekre,
Bezjakova ulica 65, vstopila 18. 10. 1996,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanić Momir in prokuristka Šutovič
Zlatka, razrešena 18. 10. 1996; direktor
Modrijan Andrej, imenovan 18. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 24. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena 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; 4543 Oblaganje tal in sten;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-105864
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00044 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa HIDROCONSTRUC-
TION, inženiring, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Betnavska cesta 71, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5625688
Osnovni kapital: 2,262.000 SIT
Ustanovitelji: Modrijan Andrej, Maribor,

Betnavska cesta 71, in Gričnik Jože, Pe-
kre, Bezjakova ulica 65, vstopila 18. 10.
1996, ter Dolinšek Drago, Ruše, Falska 77,
vstopil 7. 1. 1997, vložili po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-105866
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00325 z dne 11. 3. 1997
pri subjektu vpisa PRONET, komunikacij-
ski inženiring, d.o.o., sedež. Krekova 27,
Maribor, pod vložno št. 1/08463/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770912
Firma: PRONET, informacijski in ko-

munikacijski sistemi, inženiring, storitve,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Medvedova ulica 13
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1997: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-

belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

NOVO MESTO

Rg-100725
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00289 z dne 21. 11.
1996 pri subjektu vpisa TILIA, hranilnica
in posojilnica, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Cesta herojev 1, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 4/00496 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, povečan-
je osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter naziva
zastopnika, uskladitev dejavnosti in imeno-
vanje članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5317916
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova

cesta 5
Osnovni kapital 73.379.315,60 SIT
Ustanovitelji: Cilenšek Matjaž, Colarič

Franc, Došen Nevenka, Ferlež Janez, Hor-
jak Franc, Horjak Niko, Jankovič Jože,
Janžekovič Alenka, Kastelic Alojz, Ladišić
Vilka, Lisac Stane, Matekovič Jože, Matk-
ovič Janja, Novak Janez in Prijatelj Mitja,
izstopili 23. 5. 1996; Bajuk Martin, Novo
mesto, Lebanova 16, vstopil 22. 6. 1992,
vložil 870.110,50 SIT, DEKOP, d.o.o.,
kovinsko predelovalna industrija, Novo
mesto, Ljubljanska 16, vstopil 23. 5. 1996,
vložil 1,740.220,90 SIT, Eržen Marija,
Kočevje, Kajuhovo naselje 14, vstopila 22.
6. 1992, vložila 96.678,90 SIT Frelih
Franc, Šemtrupert 35, vstopil 22. 6. 1992,
vložil 870.110,50 SIT, Jarc Dušan, Novo
mesto, Cesta brigad 20, vstopil 23. 5.
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1996, vložil 386.715,80 SIT, Jurglič Pav-
el, Trebnje, Ul. heroja Slaka 41, vstopil
22. 6. 1992, vložil 96.678,90 SIT, Koršič
Bojan, Trebnje, Golijev trg 10, vstopil 22.
6. 1992, vložil 96.678,90 SIT, Kapš Pe-
ter, Novo mesto, Kristanova 38, vstopil 22.
6. 1992, vložil 870.110,50 SIT, Klemenc
Jernej, Novo mesto, Danila Bučarja 3, vs-
topil 23. 5. 1996, vložil 193.357,90 SIT,
Komelj Janez, Novo mesto, Seidlova 64,
vstopil 22. 6. 1992, vložil 870.110,50 SIT,
KOMET, Konfekcija Metlika, d.d., Metlika,
Rosalnice 1, vstopil 23. 5. 1996, vložil
2,513.652,50 SIT, Kozjan Viktor, Metlika,
Badovinčeva 6, vstopil 22. 6. 1992, vložil
290.036,80 SIT, Kraševec Anton, Novo
mesto, Marjana Kozine 11, vstopil 22. 6.
1992, vložil 290.036,80 SIT, Krkovič Ma-
tija, Kočevska Reka, Morava 16a, vstopil
22. 6. 1992, vložil 96.678,90 SIT, Kužnik
Janez, Mirna peč, Vrhovo 6a, vstopil 22.
6. 1992, vložil 870.110,50 SIT, LES-
PROM, d.o.o., Kočevje, Rožna ulica 38,
vstopil 23. 5. 1996, vložil 773.431,50 SIT,
Lekič Poljšak Valerija, Črnomelj, Gorjans-
ka cesta 10, vstopila 22. 6. 1992, vložila
290.036,80 SIT, Manček Vinko, Novo
mesto, Cesta brigad 40, vstopil 22. 6.
1992, vložil 870.110,50 SIT, Močivnik
Primož, Šentjernej, Staro sejmišče 10, vs-
topil 23. 5. 1996, vložil 483.394,70 SIT,
Morela Zdravko, Ljubljana, Kumrovška 19,
vstopil 23. 5. 1996, vložil 966.789,40 SIT,
Momčilovič Miran, Ljubljana, Tesovnikova
50, vstopil 23. 5. 1996, vložil 193.357,90
SIT, MARKT, podjetje za kmetijsko proiz-
vodnjo, trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Novo mesto, Novi trg 1, vstopil 23.
5. 1996, vložil 386.715,80 SIT, Miklič
Jožefa, Novo mesto, Nad mlini 16a, vs-
topila 22. 6. 1992, vložila 290.036,80
SIT, Obrtna zadruga Hrast, p.o., Novo mes-
to, Adamičeva 2, vstopila 23. 5. 1996,
vložila 11,988.188,60 SIT, Puhan Boja-
na, Dolenjske Toplice, Podturn 76, vstopi-
la 23. 5. 1996, vložila 193.357,90 SIT,
Peterlin Danica, Škocjan, Štrit 7a, vstopila
22. 6. 1992, vložila 96,678,90 SIT, Pe-
vec Nevenka, Trebnje, Gubčeva 9, vstopi-
la 22. 6. 1992, vložila 96,678,90 SIT,
Pevec Ciril, Trebnje, Ul. heroja Slaka 38,
vstopil 22. 6. 1992, vložil 96,678,90 SIT,
Primic Marjeta, Novo mesto, Seidlova c.
36, vstopila 22. 6. 1992, vložila
483.394,70 SIT, Radojčič Mira, Vinica pri
Črnomlju, Bojanci 7, vstopila 22. 6. 1992,
vložila 193.357,90 SIT, Rajer Roman,
Šentjernej, Vrh pri Šentjerneju, vstopil 22.
6. 1992, vložil 96.678,90 SIT, Rovan
Marko, Kočevje, Mestni log III/25, vstopil
22. 6. 1992, vložil 96.678.90 SIT, Obči-
na Kočevje, Kočevje, Ljubljanska c. 26,
vstopila 22. 6. 1992, vložila 96.678,90
SIT, Občina Črnomelj, Črnomelj, Trg svo-
bode 3, vstopila 22. 6. 1992, vložila
96.678,90 SIT, Občina Metlika, Metlika,
Mestni trg 24, vstopila 22. 6. 1992, vložila
96.678,90 SIT, Občina Trebnje, Trebnje,
Goliev trg 5, vstopila 22. 6. 1992, vložila
96.678,90 SIT, Obrtna zadruga Unitehna,
z.o.o., Trebnje, Baragov trg 6, vstopila 23.
12. 1989, vložila 4,060.515,50 SIT, Sto-
janovska Radmila, Novo mesto, Cesarjeva
60, vstopila 22. 6. 1992, vložila
193.357,90 SIT, Škufca Stane, Novo mes-

to, Vel. Bučna vas 37, vstopil 22. 6. 1992,
vložil 870.110,50 SIT, Škufca Helena,
Novo mesto, Velika Bučna vas 37, vstopila
23. 5. 1996, vložila 193.357,90 SIT, Šurc
Jože, Ljubljana, Celovška 106, vstopil 22.
6. 1992, vložil 290.036,80 SIT, Televizija
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Glavni
trg 24, vstopila 23. 5. 1996, vložila
2,320.294,60 SIT, Tomc Anton, Metlika,
Križevska vas 52, vstopil 22. 6. 1992,
vložil 386.715,80 SIT, Tori Jožef, Novo
mesto Germova 3, vstopil 22. 6. 1992,
vložil 290.036,80 SIT, Vardjan Jože, Dra-
gatuš, Veliki Nerajec 18a, vstopil 22. 6.
1992, vložil 96.678,90 SIT, Veselič Mile-
na, Črnomelj, Trubarjeva 10, vstopila 22.
6. 1992, vložila 96.678,90 SIT, Zalar Jan-
ez, Stara cerkev, Koblarji 9, vstopil 22. 6.
1992, vložil 870.110,50 SIT, Zavarovalni-
ca Tilia, d.d., Novo mesto, delniška zavar-
ovalna družba s popolno odgovornostjo,
Novo mesto, Seidlova cesta 5, vstopila 23.
5. 1996, vložila 17,208.851,40 SIT, TI-
POS, Podjetje za storitve, svetovanje in
trženje, d.o.o., Novo mesto, Zupančičevo
sprehajališče 2, vstopil 23. 5. 1996, vložil
17,885.604 SIT, in Razpotnik Polona,
Novo mesto, Nad mlini 96, vstopila 23. 5.
1996, vložila 483.394,70 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Bastar Marjan, izs-
topil 23. 5. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Tomšič Roman, Novo mesto, Ulica Slavka
Gruma 80, razrešen 27. 5. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki zas-
topa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Močivnik
Primož, Masnik Milena, Bajuk Martin,
Škufca Stane in Stojanovski Slavejko, vs-
topili 23. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996:
65122 Dejavnost hranilnic.

Skupščinski sklep
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 227/96 z dne 15. 5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 154/96 z dne 21. 5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 145/96 z dne 17. 5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 153/96 z dne 20. 5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 144/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 149/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 147/96 z dne 17.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 144/96 z dne 17.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 152/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 145/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 156/96 z dne 21.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 146/96 z dne 17.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 148/96 z dne 17.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 151/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 147/96 z dne 20.5. 1996.
Pogodba o prodaji poslovnega deleža

opr. št. SV 229/96 z dne 15.5. 1996.

Rg-100726
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00369 z dne 28. 11.
1996 pod št. vložka 1/03938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos z
Okrožnega sodišča v Kopru in spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5968127
Firma: RUSLOSIT, svetovanje,

inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: RUSLOSIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Jurčičeva uli-

ca 22
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelji: Gole Janez, Trebnje, Ju-

rčičeva ulica 3, vložil 837.000 SIT,
Suhozemni terminal Sežana, inženiring, sve-
tovanje, vzdrževanje in trgovina, d.o.o.,
Sežana, Partizanska 109, vložil 540.000
SIT, in TENDEX, družba z omejeno odgov-
ornostjo, Kaliningrad, Rusija, Ulica Aleksan-
dra Nevskega 48, vložil 1,323.000 SIT –
vstopili 31. 7. 1996, odgovornost. ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gole-Reberšak Vanja, Trebnje,
Jurčičeva ulica 22, imenovana 31. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospod-
injskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelk-
ov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mes-
om 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovi-
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na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 6312 Skladiščen-
je; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanis-
tično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejan-
je razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 31. 7. 1996. Vpis us-
tanovitve družbe z omejeno odgovornostjo
pri Okrožnem sodišču v Kopru s sklepom
Srg 699/96 z dne 17. 10. 1996.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru pod
vl. št. 1-5204/00 s firmo in sedežem: RUS-
LOSIT, svetovanje, inženiring in trgovina,
d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 109.

Rg-100730

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00390 z dne 4. 12.
1996 pri subjektu vpisa EKI, proizvodnja
elektromehanskih komponent, d.o.o.,
Črnomelj, Majer 27, sedež: Majer 27,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in pooblastila zastopnika, uskladitev de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5528127
Firma: EKI, proizvodnja elektrome-

hanskih komponent, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: EKI, d.o.o., Črnomelj
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štefanič Anton, Črnomelj, Kajuhova
4, ki od 29. 11. 1996 zastopa družbo z
omejitvijo, da posle o kapitalskih naložbah v
drugih družbah, o ustanavljanju in ukinjanju
predstavništev ter obratov, posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali posle o obremenitvi nepremičnin
ali drugih sredstev, prevzemanju ali dajanju
garancij in najemanju ali dajanju kreditov,
katerih vrednost presega 30 % (trideset
odstotkov) osnovnega kapitala družbe, ter
komercialne posle, katerih planirani letni
obseg presega dvakratno vrednost os-
novnega kapitala družbe, lahko sklepa na
podlagi predhodne odločitve skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodn-
ja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 5170 Druga trgovina na

debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.

Rg-100732
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02583 z dne 6. 12.
1996 pri subjektu vpisa DEPO, finančne
in poslovne storitve, d.o.o., Novo mes-
to, sedež: Cesta komandanta Staneta
38, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01578/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo – izstop
dela družbenikov, pooblaščene osebe in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5455936
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelič Marija in Žulič Zvon-

ka, izstopili 27. 12. 1994;NOVOLINE, fi-
nančne, tehnične in poslovne storitve,
d.o.o., izstopil 18. 3. 1992; Plut Dušan,
Novo mesto, Košenice 140, vstopil 22. 12.
1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Žulič Zvonka, razrešena
27. 12. 1994; zastopnik Plut Dušan, im-
enovan 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu z neživilskimi
izdelki po nomenklaturi trgovskih strok,
doma in na tujem; področje finančnih, teh-
ničnih in drugih poslov, storitev; komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; raziskovalno razvojne
storitve za področje gospodarstva in ne-
gospodarstva; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; poslovne storitve –
razen odvetniških storitev; finančno
inženirstvo; storitve faktoringa.

Rg-100734

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00271 z dne 10. 12.
1996 pri subjektu vpisa TESNILA, Tovarna
motornih tesnil, d.d., Velika Loka, 8212
Velika Loka, sedež: Velika Loka, 8212
Velika Loka, pod vložno št. 1/01786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta in spre-
membo statuta z dne 11. 5. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5496080
Člani nadzornega sveta: Dulc Mojca in

Gole Mira, izstopili 11. 5. 1996; Žvar An-
ton, vstopil 11. 5. 1996, Hočevar Henrik in
Koželj Marija, vstopila 31. 5. 1996.

Rg-101145
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00399 z dne 11. 12.
1996 pri subjektu vpisa Posvetovalnica za
učence in starše Novo mesto, sedež:
Mušičeva 2, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni reg-
ister tega sodišča spremembo – razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5981751

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996:
85313 Dejavnost socialnovarstvenih zavo-
dov za usposabljanje otrok in mladostnikov.

Rg-101146
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00379 z dne 11. 12.
1996 pri subjektu vpisa I.D.S., predelava
in prodaja lesa, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Kotarjeva 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sk-
rajšane firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnos-
ti s temile podatki:

Matična št.: 5763916
Firma: I.D.S., predelava in prodaja

lesa, d.o.o.
Skrajšana firma: I.D.S., d.o.o.
Sedež: 8216 Mirna peč, Trg 38a
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-101149
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00376 z dne 19. 12.
1996 pri subjektu vpisa KRKA, tovarna
zdravil, p.o., Novo mesto, sedež: Šmarješ-
ka cesta 6, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega pre-
oblikovanja, ustanovitelje, uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnikov in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043611
Firma: KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Skrajšana firma: KRKA, d.d., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 14.170,448.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1.335,212.000 SIT, Kapitalski sklad inva-
lidskega in pokojninskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
2.264,412.000 SIT, Sklad Republike Slov-
enije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 2.980,968.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, Bernard Bruno, Novo
mesto, Smrečnikova 28, in ostali po sezna-
mu, vložili 1.011,864.000 SIT, upravičenci
interne razdelitve, Rom Zofija, Straža, Jurka
vas 7, in ostali po seznamu, vložili
2.382,032.000 SIT, in kupci delnic iz javne
prodaje, Trontelj Amalija, Ivančna Gorica,
Vrhpolje 5, in ostali po seznamu, vložili
5.195,960.000 SIT – vstopili 13. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Japelj Mihael, Kuhar Marjan, dipl.
ing. strojništva, Roženbergar Alojzija, Bez-
eg Milan, Rustja Elizabeta, mag. dipl. far-
macevtka, Recelj Anton Ignacij, Potrč Mar-
jeta, dipl. pravnica, Gabrijelčič Jožef, Dular
Dušan, dipl. ing. matematike, Kapun Anton,
dipl. veterinar, Djurič Einsiedler Nevenka,
Krašovec Majda Marija, dipl. oec., Jerman
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Peter, dr. dipl. farmacevt, Bernik Janez,
dipl. ing. biotehnike, Manček Vincenc, Jel-
nikar Igor, dipl. ing. gozdarstva, Miklavčič
Peter, dipl. ing. strojništva, Poljanec Janez
in Primc Jože, dr. dipl. veterinar, razrešeni
13. 9. 1996; Kovačič Miloš, dipl. farma-
cevt, Otočec ob Krki, Grajska cesta 2, ki od
13. 9. 1996 kot generalni direktor – preds-
ednik uprave zastopa družbo brez omejitev,
ter zastopnika Plavec Stanislav, dipl. oec.,
Novo mesto, Cesta brigad 43, in Colarič
Jože, dipl. oec., Novo mesto, Lebanova 18,
ki od 13. 9. 1996 kot namestnika general-
nega direktorja – namestnika predsednika
uprave zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fink Tatjana,
Prijatelj Marko, Prijatelj Janez, Premk Franc,
Škof Matija, Bajc Zvezdana, Skubic Jožica,
Petančič Boris, Šuštar Božena in Lekše
Borut, vstopili 13. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 1571 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in to-
aletnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2215 Drugo
založništvo; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in dru-
gih agrokemičnih izdelkov; 2441 Proizvod-
nja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodn-
ja farmacevtskih preparatov; 2451 Proiz-
vodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plas-
tičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4010 Oskrba z elektriko; 40103
Druga proizvodnja elektrike; 40105 Dis-
tribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5118 Posredništvo, special-
izirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemičn-
imi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitk-
ov 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); 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih 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 vide-
otek; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatk-
ov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatko-
vnimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih de-
javnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,

dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8511
Bolnišnična zdravstvena dejavnost; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost
muzejev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnos-
ti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistiln-
ic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Akt o lastninskem preoblikovanju ter stat-
ut delniške družbe z dne 13. 9. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije RS za prestruktur-
iranje in privatizacijo št. LP 00702/01331-
1996/MP z dne 25. 11. 1996.

Rg-101151
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00305 z dne 20. 12.
1996 pri subjektu vpisa DPB VIZIJA, poo-
blaščena investicijska družba, d.d., Novo
mesto, sedež: Novi trg 5, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine z dne 23. 9. 1996,
spremembo statuta z dne 24. 9. 1996 in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5867690
Osnovni kapital: 3.114,268.000 SIT
Ustanovitelji: Abolnar Marija, Novo mes-

to, Adamičeva ulica 29, in ostali delničarji
(9314) s seznama, priloženega statutu, d.d.,
vstopili 16.2. 1995, vložili 3.114,268.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Odločba Agencije za trg vrednostnih pa-
pirjev št. 13/36/AG-95 z dne 6. 12. 1995
o izdaji dovoljenja za povečanje osnovnega
kapitala pooblaščene investicijske družbe
na znesek 3.114,268.000 SIT.

Rg-101152
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00309 z dne 23. 12.
1996 pri subjektu vpisa REAL, storitve fi-
nanciranja, svetovanja in trženja, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Trdinova 2, 8000
Novo mesto, pod vložno št.1/01512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti, spre-
membo družbene pogodbe in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5443768
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va 2
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo 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
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debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmeti-
jskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajni-
ška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 11. 9. 1996.

Rg-101705
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00400 z dne 7. 1.
1997 pri subjektu vpisa MISTAR & PAR-
TNER, trgovina in proizvodnja, Šen-
trupert, d.o.o., sedež: Slovenska vas 5,
8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/02856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
zastopnika in akta o ustanovitvi z dne 5. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5710308
Firma: TIOS, trgovina, investicije,

oprema, servis, d.o.o., Šentrupert
Skrajšana firma: TIOS, d.o.o., Šen-

trupert
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žnidaršič Silvester, razrešen 5. 12.
1996; direktorica Slapšak Natalija, Trebn-
je, Cankarjeva ulica 29, imenovana 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-101706
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00454 z dne 7. 1.
1997 pri subjektu vpisa TECHNO TRADE,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Košenice 36, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5820472
Sedež: 8351 Straža, Ulica talcev 18.

Rg-101708
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00385 z dne 8. 1.
1997 pri subjektu vpisa EUROTEK,
mednarodni transport in špedicija Treb-
nje, d.o.o., sedež: Bič 11, 8213 Veliki
Gaber, pod vložno št. 1/03738/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5877822

Ustanovitelji: Mezerette Michael Fran-
cois, izstopil 15. 10. 1996; Matjaš Branko,
Veliki Gaber, Bič 14, vstopil 11. 9. 1995,
vložil 466.095,06 SIT, SERVICE TRANS
EUROPE, d.d., Rungis 94150, Francija, 10
Rue du Seminaire, vstopil 15. 10. 1996,
vložil 466.095.06 SIT, TRANSPORTS
PIERRE MENDY, d.d., Maremne (Landes(
40230, Poslov. območje Arriet-Bernesse,
vstopil 15. 10. 1996, vložil 466.095,06
SIT, in EUROPE 94 S.A., Luxemburg L-
1219, 24 Rue Beaumont, vstopil 15. 10.
1996, vložil 155.365,02 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Izjava o prevzemu novih vložkov z dne
15. 10. 1996.

Rg-101717
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 97/00004 z dne 20. 1.
1997 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zavar-
ovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta in spremembo statuta z
dne 20. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Člana nadzornega sveta: Pernarčič Božo

in Kotar Drago, izstopila 20. 12. 1996; Ra-
jer Roman in Vardijan Karel, vstopila 20.
12. 1996.

Rg-101718
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00141 z dne 20. 1.
1997 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov, d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega kapi-
tala z vložki in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5405084
Člani nadzornega sveta: De Bouteiller

Jean Christophe, izstopil 26. 7. 1995; Chau-
vet Jacques, izstopil 24. 4. 1996; Gomez
Joseph Manuel, vstopil 26. 7. 1995, Mugni-
er Bernard, vstopil 24. 4. 1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 4.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
z 871,200.000 SIT na 13.199,632.000
SIT.

Rg-101721
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00254 z dne 21. 1.
1997 pri subjektu vpisa REVOZ, podjetje
za proizvodnjo in komercializacijo avto-
mobilov, d.d., sedež: Belokranjska cesta
4, 8000 Novo mesto. pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki in spremembo statuta z dne 24. 4.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5405084
Osnovni kapital: 13.199,632.000 SIT.

Rg-101723
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00440 z dne 22. 1.
1997 pri subjektu vpisa TINDE, Treban-

jsko invalidsko podjetje, d.o.o.,Trebnje,
sedež: Prijateljeva 12, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/02598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644518
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelk-
ov 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; 2852 Sploš-
na mehanična dela; 2871 Proizvodnja jek-
lenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 74832 Fotokopiran-
je in drugo razmnoževanje; 85322 De-
javnost invalidskih organizacij.

Rg-101724
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 96/00419 z dne 23. 1.
1997 pri subjektu vpisa DEPO, finančne
in poslovne storitve, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Novi trg, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01578/00 vpisalo v sodni reg-
ister tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s tem-
ile podatki:

Matična št.: 5455936
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijs-

ka 32.
Ustanoviteljica: Plut Dušan, izstop 10.

12. 1996; TERNA, posredovanje in trgovi-
na, Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Kand-
ijska 32, vstop 10. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji 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 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelk-
ov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leas-
ing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovan-
je z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
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74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavnos-
ti, d.n.

Pogodba o prodaji poslovnega deleža z
dne 10. 12. 1996.

PTUJ

Rg-100894

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00081 z dne 10. 12. 1996 pri
subjetku vpisa SPEKTRUM, podjetje za tr-
govino na veliko in malo, svetovanje in
zastopanje ter zunanjo trgovino, d.o.o.,
sedež: Gajzerjeva ulica 21, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/01689/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, družbenikov in tipa za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5379687
Firma: SPEKTRUM, izobraževanje, tr-

govina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelji: Gojkovič Marjan, Ptuj, Gaj-

zerjeva 21, vstopil 20. 12. 1989, vložil
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ostroško Ljudmila, Gojkovič Jožica in
Paulinič Aleksandra, izstopile 29. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Goj-
kovič Marjan, razrešen 29. 5. 1995 kot za-
časni direktor in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-100895

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00073 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PERUTNINA PTUJ, p.o., se-
dež: Potrčeva cesta 10, Ptuj, pod vložno
št. 1/00406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0124
Reja perutnine; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dode-
lava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna me-

hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 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;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 8520 Veterinar-
stvo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-100896

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00226 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa OPAL, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Mihovci 104,
Velika Nedelja, pod vložno št.

1/02424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5900123
Sedež: Ormož, Kerenčičev trg 1
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 3622

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov.

Rg-100899
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 96/00113 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa IGM TRADE, podjetje za
komercialne posle v prometu blaga in
storitev, posredovanje in opravljanje
montažnih del ter finančnega inženirin-
ga, d.o.o., sedež: Zavrč 6, Zavrč, pod vlož-
no št. 1/04243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5510678
Ustanovitelji: Vuk Miran, izstopil 5. 4.

1996; Žganjar Marjan, Zavrč, Drenovec 16,
vstopil 21. 5. 1993, vložil 600.464 SIT, Hor-
vat Janez, Markovci 35a, vstopil 3. 5. 1994,
vložil 605.441 SIT, in IGM HOLDING, d.d.,
Hrvatska, Lepoglava, Ul. Hrvat. pavlina 41,
vstopil 22. 5. 1993, vložil 374.095 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28710 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 51130 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 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
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-

delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na 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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskim apara-
tov; 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; 55510 Stori-
tve menz; 5520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60240 Cestni tovorni promet;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.

Rg-100902

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00087 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA dr.
Jožeta Potrča Ptuj, sedež: Potrčeva
23-25, Ptuj, pod vložno št. 1/04513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v javni zdravstveni zavod, skrajša-
no firmo, spremembo družbenika, poobla-
stil zastopnika in dejavnosti ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5054796
Skrajšana firma: BOLNIŠNICA PTUJ
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ptuj,

in Skupščina občine Ormož, izstopili 11. 2.
1993; Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
vstopila 11. 2. 1993, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ar-
ko Alojz, Ptuj, Krčevina pri Vurbergu 132,
razrešen 18. 7. 1994 kot v.d. direktorja
Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in
imenovan za direktorja, ki zastopa bolnišni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 5321
Dejavnost lekarn; 8511 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-100903

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00127 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA,
d.d., sedež: Opekarniška cesta 4, Ormož,
pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5111781
Člani nadzornega sveta: Podgorelec

Stanko, Šterman Rudolf, Vaupotič Robert,
Bombek Marta, Dogša Jure, Kirič Ivan in
Zadravec Zdravko, izstopili 24. 5. 1996;
Štefančič Vinko, Sok Branka, Kneževič Mi-
lan, Rus Bojan, Pitz Ervin in Cigut Štefan,
vstopili 24. 5. 1996.

Rg-100905

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00185 z dne 27. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA,
d.d., sedež: Opekarniška cesta 4, Ormož,
pod vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5111781
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

člana uprave Gere Jožef in Štefančič Tere-
zija, razrešena 14. 6. 1996; Gregurec
Slavko, Ormož, Ptujska 12b, razrešen 14.
6. 1996 kot član uprave za finančno, ko-
mercialno in računovodsko področje ter
imenovan za člana uprave za finančno ra-
čunovodsko in komercialno področje, Dog-
ša Jurij, Središče ob Dravi, Grabe 22, ime-
novan 14. 6. 1996, za predsednika upra-
ve, Zadravec Zdravko, Ormož, Loperšice
48a, imenovan 14. 6. 1996 za člana upra-
ve za tehnično področje in Štefančič Vin-
ko, Ormož, Skolibrova 6, razrešen 14. 6.
1996 kot predsednik uprave za splošne
zadeve in imenovan za člana uprave za
surovinsko področje.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 5551
Storitve menz.

Dejavnost, izbrisana 27. 11. 1996:
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-100906

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00140 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ŠTAJERTOURS, prevozi
potnikov in blaga, storitev avtobusne po-
staje, turistične storitve in trgovina, d.d.,
sedež: Ormoška cesta 31, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/01411/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5015197
Člani nadzornega sveta: Starčič Slavko,

Iljevec Vesna in Pal Albert, vstopili 17. 8.
1995; Toš Franc, Malovič Marija in Koren
Roman, izstopili 17. 8. 1995.

Rg-100907

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00158 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa LA GRENS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Doklece 26, Ptujska
gora, pod vložno št. 1/08063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5757584
Ustanovitelji: Polajžer Dominik, izstopil

12. 4. 1996; Polajžer Andrejka, vstopila
22. 2. 1993, vložila 1,229.534,66 SIT, ter
Polajžer Darko in Polajžer Natalija, oba vsto-
pila 18. 6. 1996, vsi iz Ptujske gore, Dokle-
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ce 26, vložila po 307.383,67 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-100908

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00174 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ŽIŽEK, servisno, montaž-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Ulica 25. maja 9, Ptuj, pod vložno št.
1/02641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena firme in dejav-
nosti ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390184
Firma: ŽIŽEK, storitve, proizvodnja in

trgovina, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996:

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; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
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; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 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.

Rg-100909

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00206 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa LEHMER & VUK, proizvod-
nja, trgovina in promet, d.o.o., sedež: Tr-
stenjakova 5/208, Ptuj, pod vložno št.
1/09515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

SLOVENJ GRADEC

Rg-100737

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg. št. 96/00177 z dne 17. 12.
1996 pod št. vložka 1/09536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5957630
Firma: EDITH IN PETER KRASSER,

marketing in management, d.n.o.
Skrajšana firma: EDITH IN PETER

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

odgovornostjo
Sedež: Muta, Gortina 127
Osnovni kapital: 72.000 SIT
Ustanovitelja: Krasser Peter in Krasser

Edith, oba iz Wiesa, Avstrija, Altermarkt 195,
vstopila 25. 7. 1996, vložila po 36.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenika Krasser Peter in Krasser Edith,
ki zastopata družbo samostojno in brez ome-
jitev, in prokuristka Rogina Marija, Muta,
Gortina 127, vsi imenovani 25. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Rg-100876

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg. št. 96/00246 z dne 11. 12.
1996 pri subjektu vpisa TUS-PREVENT,
podjetje za izdelavo zaščitnih sredstev
in konfekcije, d.o.o., sedež: Kidričeva 6,
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, pravnoorg. oblike, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in zastopnikov ter nadzor-
ni svet in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5036488
Firma: TUS-PREVENT, družba za pro-

izvodnjo konfekcije in sredstev pri delu,
d.d.

Skrajšana firma: TUS-PREVENT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 530,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 53,000.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 53,000.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 236.398.000 SIT, ude-

leženci interne razdelitve, vložili
105,844.000 SIT, in udeleženci notranje-
ga odkupa, vložili 81,758.000 SIT – vstopi-
li 18. 6. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Kozmus Jože, Slovenj Gradec, Maistrova
1, razrešen 19. 7. 1996 kot direktor in ime-
novan za člana uprave, ki zastopa družbo
kot predsednik začasne uprave brez omeji-
tev, ter člani upravi Fale Gorazd, Prevalje,
Personali 5, Vesel Vladimir, Slovenj Gra-
dec, Tomšičeva 7, in Popovič Damir, Slo-
venj Gradec, Ronkova 16, ki zastopajo druž-
bo kot začasni člani uprave v okviru posa-
meznih področij poslovanja, za katera so
pooblaščeni s strani predsednika uprave,
vsi trije imenovani 19. 7. 1996.

Člani nadzornega sveta: Zemljič Božo,
Mežnarc Zdravko, Hojnik Albin in Rajzer Ru-
dolf, vstopili 18. 7. 1996, ter Primožič Alen-
ka in Konečnik Avgust, vstopila 28. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; pro-
izvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obu-
tve; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00775/01938-1996/KJ z dne 15. 10.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-

Matična št.: 5943957
Osnovni kapital: 35,764.000 SIT
Ustanovitelja: LEHMER HELMUT HER-

IBERT FRITZ, II. poslovni delež, D-92436
Bruck, Randsberger Str. 8, in Vuk Miran, II.
poslovni delež, Zavrč, Hrastovec 130, vsto-
pila 7. 10. 1996, vložila po 13,382.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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sti, davčno svetovanje” opravlja družba vse
razen “revizijske dejavnosti.”

Rg-100877

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00214 z dne 12. 12.
1996 pri subjektu vpisa ZEPTER-SLOVE-
NICA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Legenska cesta 14, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/03162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5431077
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ZEPTER HOLDING A.G.,

Baar, Švica, Zugerstrasse 77, vstopil
12. 12. 1991, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-100878

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00262 z dne 12. 12.
1996 pod št. vložka 1/09535/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5986508
Firma: PEALS, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Šolska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bricman Karel, Slovenj Gra-

dec, Tomšičeva 45, vstopil 21. 11. 1996,

vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bricman Karel, imenovan 21. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna
mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4521 Splošna gradbena dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 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
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 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;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” opravlja družba vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-100883

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00273 z dne 10. 12.
1996 pri subjektu vpisa TUS-PREVENT,
podjetje za izdelovanje zaščitnih sred-
stev in konfekcije, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 6, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01582/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Logar Jožef, razrešen 28. 2. 1996;
direktor Kozmus Jože, Slovenj Gradec, Mai-
strova 1, imenovan 5. 3. 1991, zastopa
družbo z omejitvijo, da potrebuje za skleni-
tev pravnega posla v zvezi s prodajo premo-
ženja družbe in o novih vlaganjih oziroma
sovlaganjih soglasje ustanovitelja. V zuna-
njetrgovinskem prometu zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-101143

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00176 z dne 23. 12.
1996 pri subjektu vpisa LESNA-ŽAGA
OTIŠKI VRH, d.o.o., sedež: Šentjanž pri
Dravogradu, Šentjanž pri Dravogradu,
pod vložno št. 1/01804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5038987
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Ranc Anton Danilo, Ravne na Ko-
roškem, Ob Suhi 3, imenovan 11. 3. 1994;
direktorja Vončina Maks in Hain Tomaž, raz-
rešena 31. 8. 1995; direktor Repotočnik
Peter, Slovenj Gradec, Levstikova 10, ime-
novan 1. 9. 1995, zastopa družbo v prav-
nem prometu brez omejitev, razen pri skle-
panju poslov glede razpolaganja z nepre-
mičninami, njihovim delom ali obremenitvijo
in prevzamanja jamstev ter drugih po naravi
podobnih poslov, za katere potrebuje
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predhodno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Rg-101688

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00156 z dne 3. 12.
1996 pod št. vložka 1/09509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5939976
Firma: KAMIBA, Pavlovič & Co., stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KAMIBA, Pavlovič &

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

odgovornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Pohorska ce-

sta 9
Ustanovitelja: Pavlovič Karel in Pavlovič

Barbara, oba iz Ljubljane, Skojevska ulica
16, vstopila 9. 4. 1996, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pavlovič Karel in Pavlovič Barbara,
imenovana 9. 4. 1996, zastopata družbo
posamično in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih oblačil; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5221 Trgo-
vina na debelo s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na debelo s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52742
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Skladiščenje; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-101690

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00175 z dne 23. 12.

1996 pri subjektu vpisa KOGEL, podjetje
za import-export in storitve, d.o.o., se-
dež: Dolga brda 34, Prevalje, pod vložno
št. 1/03220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5451817
Firma: ERIK, digitalne komunikacije,

d.o.o.
Skrajšana firma: ERIK, d.o.o.
Sedež: Prevalje, Poljana 6
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Sonjak Valentin, izstopil

1. 8. 1996; Štular Aleksander, Ravne na
Koroškem, Javornik 31, vložil 826.650
SIT, Posod Roman, S.Kanzian, Avstrija,
Weitendorf 30, vložil 375.750 SIT, Čepin
Anton, Prevalje, Glavarstvo 3, vložil
150.300 SIT, in Mladenovič Zoran, Radlje
ob Dravi, Koroška cesta 20, vložil 150.300
SIT – vstopili 1. 8. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sonjak Valentin, razrešen 30. 9.
1996; direktor Štular Aleksander, imeno-
van 1. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo 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 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 računalniških
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-

ge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” opravlja družba vse razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.” pa razen “z orožjem in strelivom”.

Rg-101691

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00251 z dne 24. 12.
1996 pod št. vložka 1/09479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5925142
Firma: ZIP CENTER, podjetje za pro-

izvodnjo, storitve, usposabljanje in za-
poslovanje invalidov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Koroška

cesta 14
Osnovni kapital: 1,687.074 SIT
Ustanoviteljica: Železarna Ravne-Logi-

stični center, podjetje za prestrukturiranje
kadrov, d.o.o., Ravne na Koroškem, Ko-
roška cesta 14, vstop 4. 11. 1996, vlo-
žek 1,687.074 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stres Alenka, Ravne na Koroškem,
Čečovlje 40a, imenovana 4. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihov delov; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
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delkov, d.n.; 2822 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2824 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 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.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” opravlja družba vse razen trgo-
vine z orožjem in strelivom; pri dejavnosti
pod šifro 74.12 “Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje” pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-101692

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00086 z dne 24. 12.
1996 pri subjektu vpisa TILER, podjetje
za gradbene storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Dobrava 20, Dravograd, pod vlož-
no št. 1/06332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sprememebo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5657474

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kogelnik Anton, izstopil

22. 3. 1996; Kogelnik Drago, vložil
1,050.000 SIT, in Aberšek Darinka, vložila
450.000 SIT, oba iz Dravograda, Dobrava
pri Dravogradu 20, vstopila 22. 3. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kogelnik Anton, razrešen 22. 3.
1996; direktor Kogelnik Drago, imenovan
22. 3. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 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; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” opravlja družba vse, razen tr-
govine z orožjem in strelivom.

Rg-101693

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00202 z dne 24. 12.
1996 pod št. vložka 1/09526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5957028
Firma: INFOSYS, podjetje za računal-

niški inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: INFOSYS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Čečov-

je 5
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Sirk Sašo, Ravne na Ko-

roškem, Tolsti vrh 93, in Jamnik Robert,
Ravne na Koroškem, Na Šancah 13, vsto-
pila 27. 9. 1996, vložila po 780.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Sirk Sašo in Jamnik Robert, imeno-
vana 27. 9. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 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; 6022
Storitve takstistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7412 Računalniške, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov opravlja družba vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.” razen z orožjem in strelivom; pri dejav-
nosti pod šifro “Računovodske, knjigodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-101700

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00261 z dne 9. 1.
1997 pod št. vložka 1/09538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5986494
Firma: IPSE, podjetje za proizvodnjo

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IPSE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Levstikova 15
Ustanovitelja: Smonkar Vlasta in Koren

Peter, oba iz Slovenj Gradca, Levstikova 15,
vstopila 28. 10. 1996, vložila po 855.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Peter, imenovan 28. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 92623 Druge športne dejavnosti;
9304 Pogrebne storitve.
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Rg-101701

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00191 z dne 9. 1.
1997 pri subjektu vpisa FINANCOM, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Moderndorferjeva 1, Meži-
ca, pod vložno št. 1/08253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5773121
Firma: FINANCOM, finančno računo-

vodske storitve in davčno svetovanje,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejvnosti,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 3. 10.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, opravlja družba vse,
razen revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti
pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” pa razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-101726

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00193 z dne 15. 1.

1997 pri subjektu vpisa KAL, podjetje za
kooperacijo, vzdrževanje, inženiring in
marketing, d.o.o., sedež: Ob Meži 11,
Mežica, pod vložno št. 1/01481/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5323827
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 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; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska 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; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Cestni to-
vorni promet; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.” opravlja družba vse, razen tr-
govine z orožjem in strelivom.

Rg-101727

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00189 z dne 15. 1.
1997 pri subjektu vpisa KO-MO, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Na Šancah 2, Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/04716/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5561388
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2061 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta na skupščini dne 2. 12.
1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.”, opravlja družba vse razen tr-
govine z orožjem in strelivom; pri dejavnosti
pod šifro 51.18 “Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov pa razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.
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Januarja 1998 izide že sedma spremenjena in dopolnjena
izdaja zbirke

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN
DRUGIH DAVKIH TER
PRISPEVKIH,
ki bodo veljali v letu 1998

Vsebinska zasnova zbirke je spremenjena. Predvsem je bolj pregledna! Predpisi so
zbrani v naslednja poglavja:

– dohodnina – katastrski dohodek – davki občanov – davek od dobička
pravnih oseb – obdavčitev tujih oseb – posebni davki – prispevki –
odločbe, sklepi in ugotovitve Ustavnega sodišča RS – zamudne obresti –
davčna služba – davčni postopek

Opozarjamo:
– vsi predpisi, ki so bili spremenjeni ali dopolnjeni, so objavljeni v prečiščenih

besedilih

– pri vseh spremembah in dopolnitvah, ki so tiskane v kurzivi (ležečem tisku), je
naveden datum njihove uveljavitve

– razveljavljena besedila predpisov so prečrtana.

Prednaročila sprejema: ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE,
1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p. 379/VII.
Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Pred izidom
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prof. dr. Darko Maver

KRIMINALISTIKA
Antropometrija, daktiloskopija in heliologija, sonografija, grafoskopija ali odorologija so tujke, ki jih v
pogovornem jeziku prav pogosto ne uporabljamo. Ti izrazi in mnogi drugi so domena kriminalistov.
Odgovore na vprašanja, kakšne metode kriminalistične identifikacije se skrivajo pod posameznimi pojmi,
najdemo v knjigi z naslovom Kriminalistika.

Prof. dr. Darko Maver je knjigo zasnoval kot učbenik, namenjen študentom pravnih fakultet in visoke
policijsko varnostne šole. S pripovedmi o usodah iznajdb svetovno znanih kriminalistov in njihovih
življenjskih zgodbah, o znanih kazenskih procesih ter z grafičnim in slikovnim prikazom kriminalističnega
dela pa je to delo tudi zanimivo branje za širšo javnost. K temu veliko prispevata tudi poglavji o
kriminalistični analitiki in tehniki, ki sta ju z veliko mero znanja in praktičnih izkušenj zasnovala Andrej
Rupnik in Janez Golja.

(10442) Cena: 4725 SIT

Pravkar izšlo

mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK V PRAKSI
(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)
Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem postopku predvsem tako, da se
abstraktna kazniva dejanja, določena v njegovem posebnem delu, najprej preoblikujejo v konkretne
oblike, nato pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka. Konkretni opisi kaznivih dejanj so tako
podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca,
obdolženca in zagovornika. V bistvu gre za svojevrstno razlago kazenskega zakonika in za tehniko njegove
uporabe, je zapisal avtor priročnika, mariborski višji državni tožilec.

Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet postopka torej bistveno vpliva opis
kaznivega dejanja. Vzorce zdaj ponuja priročnik, pri svojem delu pa jih bodo lahko uporabili tako organi
odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem knjižnem trgu že kar nekaj desetletij ni bilo
podobnega priročnika, ni dvoma, da bo zanimiv tudi za študente prava.

(10433) Cena: 3360 SIT


