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Uradne objave

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-105425
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05537 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa BRECO, gradbeništvo
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Gestrino-
va 1, sedež: Gestrinova 1, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09626/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe z dne 23. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5446961
Firma:BRECO, gradbeništvo in in-

ženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Koseskega 25.

Rg-105481
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00522 z dne 11. 3. 1997
pod št. vložka 1/29006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124226
Firma: NESOS, Veletrgovina Veletrgo-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Benda Romana, Ljub-

ljana, Prušnikova 27, vstop 15. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benda Romana, imenovana
15. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 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.;
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; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami, in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105571
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01138 z dne 6. 3. 1997
pod št. vložka 1/28986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125079
Firma: KORUND KOGEJ & CO., d.n.o.,

podjetje za trgovino in marketing
Skrajšana firma: KORUND KOGEJ &

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

odgovornostjo
Sedež: Logatec, Notranjska cesta 49
Ustanovitelja: Kogej Primož in Kogej Po-

lonca, oba Rakek, Gasilska ulica 9, vstopila
18. 2. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kogej Primož, imenovan 18. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri poslih, ki se ne opravljajo redno v okviru
dejavnosti, ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, potrebuje predhodno soglasje dru-
gega družbenika. Taki posli so: pridobitev,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin; grad-
nja ali rekonstrukcija zgradb, razen vzdrže-
valnih del; kapitalska udeležba v drugih druž-
bah; kooperacijski in drugi trajni posli za
dobo, ki je daljša od enega leta; ustanovitev
ali ukinitev filial ali obratov; najem kreditov
ali dajanje poroštev; sprejem ali odpust vo-
dilnih zaposlenih; dodelitev ali odvzem pro-
kure; redni posli v okviru dejavnosti družbe,
pri katerih vrednost preseže tolarsko proti-
vrednost 5.000 DEM.; zastopnica Kogej
Polonca, imenovana 18. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev, razen pri poslih, ki se
ne opravljajo redno v okviru dejavnosti, ali
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pa so posebnega in rizičnega pomena, po-
trebuje predhodno soglasje drugega druž-
benika. Taki posli so: pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; gradnja ali re-
konstrukcija zgradb, razen vzdrževalnih del;
kapitalska udeležba v drugih družbah; koo-
peracijski in drugi trajni posli za dobo, ki je
daljša od enega leta; ustanovitev ali ukinitev
filial ali obratov; najem kreditov ali dajanje
poroštev; sprejem ali odpust vodilnih zapo-
slenih; dodelitev ali odvzem prokure; redni
posli v okviru dejavnosti družbe, pri katerih
vrednost preseže tolarsko protivrednost
5.000 DEM.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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; 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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105580
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07048 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa GORŠIČ & CO - AGEX,
podjetje za trgovino na debelo, drobno,
uvoz, izvoz in storitve, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Dolenjska cesta 200, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, osnovni kapital in preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5747694
Firma: AGEX, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGES, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,916.000 SIT
Ustanovitelja: Goršič Jernej in Goršič Jel-

ka, oba Ljubljana, Dolenjska cesta 200,

izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 24. 12.
1996, vložila po 958.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 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; 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; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5551 Storitve menz;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti

v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 3. 1997:
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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,
jedilnim oljem, maščobami; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 523 Trgovi-
na na drobno s farmacevtskimi, medinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6110
Pomorski promet; 703 Poslovanje z nepre-
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mičninami za plačilo ali po pogodbi; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev.

Rg-106226
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01071 z dne 20. 3. 1997
pod št. vložka 1/29046/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1122371
Firma: SKM - TRDAN, podjetje za inže-

niring, svetovanje in trgovino, k.d., Rib-
nica

Skrajšana firma: SKM - TRDAN, k.d.,
Ribnica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ribnica, Breže 38
Ustanovitelja: Trdan Andrej, Ribnica,

Breže 38, vstop 17. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Balažic
Gabrijela, Martjanci, Martjanci 98, vstop
17. 1. 1997, vložek 30.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Trdan Andrej, imenovan 17. 1.
1997, kot komplementar zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, 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
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-106231
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01130 z dne 18. 3. 1997
pod št. vložka 1/29034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125052
Firma: SONOCOM, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SONOCOM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Nussdorferjeva 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prtain Dinko in Prtain Zori-

ca, oba Zagreb, Hrvaška, Lisičina 16, vsto-
pila 10. 3. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Prtain Dinko, imenovan 10. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Prtain Zorica, imenovana 10. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Fir-
bas Marijanca, Ljubljana, Jakčeva ulica 40,
imenovana 10. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 18. 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;
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 pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
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;
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-
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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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
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 pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje, 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-106245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/15784 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa EUROPLIN, podjetje za
opravljanje plinskih instalacij in distri-
bucijo plina, d.o.o., Trbovlje, sedež: Trg
revolucije 7, Trbovlje, pod vložno št.
1/11205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5466091
Osnovni kapital: 57,505.970 SIT
Ustanovitelji: SOCIETA ITALIANA GAS

LIQUIDI, S.R.L., Torriana, Italija, Via Famig-
nano 6/8, vstop 20. 11. 1990, vložek
18,055.712 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rudnik rjavega premoga Slovenije,
p.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
20. 11. 1990, vložek 5,991.990 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Elektrostrojno in-
dustrijsko montažno podjetje, p.o., Trbov-
lje, Ribnik 16, vstop 20. 11. 1990, vložek
2,301.774 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Starec Inko, Trst, Italija, Via Moncolano
14/1, vstop 12. 2. 1991, vložek
2,754.323 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Starec Radojko, Trst, Italija, Via Naziona-
le 164, vstop 12. 2. 1991, vložek
2,754.323 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ISTRABENZ, Koper, p.o., Koper, Fer-
rarska 7, vstop 20. 11. 1990, vložek
9,252.093 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Montaneri Alessandro, Senigallia, (AN),
Italija, Via Raffaelo Sanzio 459b, vstop
20. 11. 1990, vložek 9,806.571 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; KOVIT, d.o.o., Tr-
bovlje, Ribnik 16, vstop 8. 9. 1994, vložek
3,677.586 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vukovič Karel, Trbovlje, Trg revolucije
16, vstop 8. 9. 1994, vložek 2,911.598
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-106264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00730 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa PRIMA MOBIL, uvoz, iz-
voz, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Petričeva ulica 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27703/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, za-
stopnika in družbene pogodbe z dne 29. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5935989
Firma: HORVAT MOBIL, trgovina, ser-

vis in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HORVAT MOBIL,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Saveljska cesta 68a
Ustanovitelj: Prebil Boštjan, izstop 29. 1.

1997; Oblak Matjaž izstop 29. 1. 1997;
Horvat Boris, Ljubljana, Saveljska cesta
68a, vstop 29. 1. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prebil Boštjan, razrešen 29. 1. 1997;
zastopnik Oblak Matjaž, razrešen 29. 1.
1997; direktor Horvat Boris, imenovan 29. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106392
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05601 z dne 11. 3. 1997
pri subjektu vpisa FANCOM, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28323/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanoviteljev in zastopnikov ter
spremembo družbene pogodbe z dne
29. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5959497
Sedež: Ljubljana, C. v Mestni log 55,

TPC Murgle
Ustanovitelj: Zajc Andrej, izstop 29. 10.

1996; Lamut Iztok, Škofja Loka, Podlubnik
160, vstop 29. 10. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 29. 10. 1996;
direktor Lamut Iztok, imenovan 29. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-106399
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00940 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa LUCKY STAR, podjetje
za trgovino, gostinstvo, turizem in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Jamova 19,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05796/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5834325
Firma: LUCKY STAR, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Spahić Elmir, Mostar, Put

za Raštane, vstop 2. 12. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 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;
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;
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 nespecialziranih 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; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-

mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-106417
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06015 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa TEHNO UNIS, Podjetje
za marketing, inženiring, trgovino in pro-
met, d.o.o., Trbovlje, Savinjska 9a, se-
dež: Savinjska 9a, Trbovlje, pod vložno
št. 1/20397/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža ustanovitelja, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5700507
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šikoski Živko, Struga, Ma-

kedonija, Makedonska 4, vstop 7. 9. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Lavrenčič Marko, Ljubljana, Vojkova
cesta 71, imenovan 22. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 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-
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ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na 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; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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 Trgo-
vina 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-

čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74202 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-106565
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05528 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa EMB-TRGOVINA ČEH,
d.n.o., import-export, Vodice, sedež: Le-
barška pot 19, Vodice, pod vložno št.
1/17119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5593514
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
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nih naprav, razen za gospodinjstva; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajane dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-106568
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05763 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa ODIS MARKETING, tr-
govina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 150, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, spremembo ustanoviteljev,
deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5926882
Firma: SPACECOM, komunikacije in

servis, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SPACECOM, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Leskoškova cesta 2
Ustanovitelji: Habič Sašo, Ljubljana, Iz-

letniška 3, vstop 8. 1. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Habič Domen, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 34, vstop 8. 1. 1996, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; C.J.I.,
AUTOHANDEL GMBH, Zolling, Nemčija,
Eichenweg 3, vstop 6. 11. 1996, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 4531 Električne inštalacije; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 6420 Teleko-
munikacije; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-106580
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06882 z dne 11. 4. 1997
pri subjektu vpisa SPIKA, International
Trade Company - mednarodna trgovska
družba d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 156, Ljubljana, pod vložno št.
1/21038/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5719160
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:

4543 Oblaganje tal in sten; 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; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 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; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-106584
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06983 z dne 27. 3. 1997
pod št. vložka 1/29077/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5992486
Firma: AVTO-MOBIL CENTER, trgovi-

na in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO-MOBIL CEN-

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

govornostjo
Sedež: Trzin, Prešernova 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Slavko, Ljubljana, Du-

najska 159, vstop 18. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektor Mlakar Slavko, imenovan 18. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 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 inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 6110 Pomorski promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-106609

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00567 z dne 9. 4. 1997
pod št. vložka 1/29124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124285
Firma: EURO LOGISTIK TEKNIK

UNION, management, razvoj in sveto-
vanje, d.o.o.

Skrajšana firma: EURO LO.TEK., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vodnikova 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brouet Regis Jean-Marie

Aime, Meaux, Francija, Cite Grosse Pierre
B 3, vstop 6. 1. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Grenier Ginet-
te, Meaux, Francija, Bat. 3 La Grosse Pier-
re, vstop 6. 1. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Brouet Regis Jean-Marie Aime, ime-
novan 6. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Petešić Janja, Anka-
ran, Hrvatinova 1, imenovana 22. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druge predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja 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, 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 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-
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mi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-106614
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00625 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa MCB, Inženiring za la-
sersko optično kartico, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pod jezom 40, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26811/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matina št.: 5913675
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skočir Erih, razrešen 20. 12. 1996;
direktor Cvilak Martin, Bled, Na jasi 14, ime-
novan 20. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-106618
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00881 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa NUHANOVIĆ & CO, druž-
ba za zaključna dela v gradbeništvu,
d.n.o., sedež: Črtomirova 23, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5959438
Sedež: Domžale, Ljubljanska 81.

Rg-106623
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01253 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa INOX INDUSTRIES, Pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cilenškova 28, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28705/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5967350
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 4.

Rg-106627
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01395 z dne 24. 3. 1997
pod št. vložka 1/29058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191543
Firma: NEP PLEH & ZLATKOV CO.,

družba za posredovanje in trgovske
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: NEP PLEH & ZLAT-
KOV CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. bratov Učakar 44
Ustanovitelja: Pleh Nermin, Sarajevo, Š.

Janovića 10, vstop 28. 2. 1997, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Zlatkov Erika, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 44, vstop 28. 2. 1997,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Pleh Nermin, imenovan 28. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Zlatkov Erika, imenovana 28. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 511 Posredništvo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7230 Obdelava podatkov; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-106637
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01810 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa TABOR, d.o.o., podjetje
za finančno in organizacijsko svetova-
nje, Logatec, sedež: Kalce 24i, Logatec,
pod vložno št. 1/04041/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
4251/96 - spremembo ustanoviteljev in nji-
hovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5320658
Ustanoviteljica: Gregorič Marjan, izstop

15. 7. 1995; Oštir Nadija, Ljubljana-Črnu-
če, Ložarjeva 20, vstop 15. 7. 1995; vlo-
žek 801.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-107113
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19964 z dne 30. 5. 1996
pri subjektu vpisa OMIKEM, podjetje za
marketing, trgovino in kooperacijo,
d.o.o., sedež: Dolenjska c. 35, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02448/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in pripojitev
družbe Ivichem, d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5641012
Osnovni kapital: 1,557.894,80 SIT
Ustanovitelja: Goršič Brane, izstop 26. 5.

1994; Obranovič Marjan, Grosuplje, Pod Goz-
dom c. VI/21, vstop 27. 9. 1989, vložek
1,246.316 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Obranovič Ivana, Grosuplje, Pod Gozdom
VI/21, vstop 26. 5. 1994, vložek
311.578,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev družbe IVICHEM, d.o.o., Gro-
suplje, št. reg. vl.: 1/16779/00 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 25. 4. 1994,
vpisano v sodni register s sklepom Srg
19964/94 z dne 30. 5. 1996.

Rg-107128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06192 z dne 11. 2. 1997
pri subjektu vpisa BELLADONA BIMED
Dervišević in drugi, družba za tradi-
cionalno in komplementarno medicino,
d.n.o., Beethovnova 14, Ljubljana, se-
dež: Beethovnova 14, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27506/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža fir-
me, družbene pogodbe z dne 23. 1. 1997
in dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5935555
Firma: BELLADONA BIMED Derviševi-

ć in drugi, družba za tradicionalno in
komplementarno medicino, d.n.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Komenskega ul.
24a

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1997:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov.

Rg-107200
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00895 z dne 21. 3. 1997
pod št. vložka 1/29054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124757
Firma: TRADEMERC INTERNATIONAL,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRADEMERC INTER-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta 27. aprila 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drobež Andraž, Ljubljana,

Cankarjeva 4, vstop 26. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drobež Andraž, imenovan 26. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 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; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-107240
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07113 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA KNJIGARNA KONZORCIJ
KNJIGOTRŠTVO, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska cesta 29, sedež: Slo-
venska cesta 29, Ljubljana, pod vložno št
1/19245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi z dne
18. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5631785.

Rg-107258
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01999 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa OPTO NAVTIC, optika,
navtika in turizem, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tov Učakar 42, sedež: Bratov Učakar 42,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22925/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnika ter spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 4. 4. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5775876
Firma: OPTO NAVTIC, optika, navtika

in turizem, d.o.o.
Sedež: Logatec, Notranjska 14
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Ivanovič Dragan, Ljubljana, Ulica
Bratov Učakar 28, razrešen 4. 4. 1997 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Ivanovič Angela,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 42, razreše-
na 4. 4. 1997 in imenovana za zastopnico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33400 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60240
Cestni tovorni promet; 61200 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80410 Dejav-
nost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistič-
na ambulantna dejavnost; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-107266
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19716 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa POVIRK, Podjetje za za-
stopanje, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Na brežini 32, Ljub-
ljana Črnuče, pod vložno št. 1/10582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, ustanovi-
telja in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5489199
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Povirk Marko, Ljubljana,

Trebinjska 8, vstop 17. 1. 1991, vložek
759.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Povirk Gordana, Ljubljana Črnuče, Na bre-
žini 32, vstop 22. 12. 1994, vložek
759.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
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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; 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.; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 -
»Poizvedovalne dejavnosti in varovanje« - je
dovoljeno samo varovanje.

Rg-107280
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06165 z dne 1. 4. 1997
pri subjektu vpisa BARON & BARON, pod-
jetje za trgovino in storitev, d.o.o., Trg
mladinskih delovnih brigad 2, Ljubljana,
sedež: Trg mladinskih delovnih brigad,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21924/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741122
Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:

2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-107296
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01899 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa GEORGIA, proizvodno,
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, pod
vložno št. 1/27628/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5932289
Sedež: Ljubljana, Šmartinska cesta

130
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gregorin Robert, razrešen 4. 3.
1997; direktor Vrbič Jernej, Ljubljana, Igriš-
ka ulica 3, imenovan 4. 3. 1997, zastopa
družbo samostojno do zneska 20.000 SIT.

Rg-107354
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00518 z dne 25. 4. 1997
pod št. vložka 1/29178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1124218
Firma: FAIR/WYP, Zavod za razvoj fo-

tografije
Skrajšana firma: FAIR/WYP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Koblarjeva 34
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Rajko, Šempeter, Vr-

tojba, Ul. 9. septembra 113, vstop 17. 12.
1996, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Breceljnik Jure, Ljubljana, Kne-
za Koclja 13, vstop 17. 12. 1996, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lo-
pić Petina, Ljubljana, Vidmarjeva 8, vstop
17. 12. 1996, vložek 2.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kališnik Grega, Ljub-
ljana, Glinškova ploščad 11, vstop 17. 12.
1996, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Živkovič Antonijo, Trbovlje, Ul.
Španskih borcev 21, vstop 17. 12. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bizjak Rajko, imenovan 17. 12.
1996, zastopa zavod brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;

80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-107361
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02056 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa GROS URANKAR & CO,
trgovina na debelo in drobno, d.n.o.,
Godič, sedež: Godič 75a, Stahovica, pod
vložno št. 1/27299/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnika in preoblikovanje v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928842
Firma: GROSS MERCATA, d.o.o.,

Godič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urankar Jurij, Stahovica,

Godič 75a, vstop 28. 12. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urankar Igor, Kamnik, Hrib pri Kamniku 5a,
vstop 24. 3. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Urankar Andre-
ja, izstop 24. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urankar Jurij, razrešen 24. 3. 1997;
direktor Urankar Igor, imenovan 24. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, 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;
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; 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-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 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; 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; 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.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;

9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-107370
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07135 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALPIN, d.o.o., trgovina,
mednarodna trgovina, storitve in pro-
izvodnja, Privoz 11b, Ljubljana, sedež:
Privoz 11b, Ljubljana, pod vložno št.
1/12608/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev ustanovitelja ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5515378
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Trunkelj Erika in Trunkelj

Jožef, oba Ljubljana, Privoz 11b, vstopila
22. 5. 1991, vložila po 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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
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; 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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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.; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-107379

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00419 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ROTALTRADE, proizvod-
nja, kooperacija in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kolodvorska 20a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07864/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5873401
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:

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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-107382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00446 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa APIS-BSB, Podjetje za
čebelarstvo, semenarstvo in svečarstvo,
d.o.o., Vnanje Gorice, sedež: Za trgovi-
no 7, Notranje Gorice, pod vložno št.
1/06275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:
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Matična št.: 5385105
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0125 Reja drugih živali;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2215 Drugo založništvo; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-107389
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01445 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa PANOPTIKUM, Optične
komunikacije, d.o.o.,Kamnik, Medvedo-
va 12, sedež: Medvedova 12, Kamnik,
pod vložno št. 1/26141/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5894085
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:

3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 6420 Telekomunika-
cije; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Rg-107412
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18308 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa MARBO, d.o.o., zaseb-
no podjetje za ekonomsko, organizacij-
sko in informacijsko svetovanje, Ljub-
ljana, sedež: Trubarjeva 41a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06525/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5817374
Firma: MARBO, d.o.o., ekonomsko, or-

ganizacijsko in informacijsko sveto-
vanje, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Debevec Boris, Ljubljana,

Kongresni trg 6, vstop 21. 12. 1989, vlo-
žek 1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Prijatelj Marko, izstop 30. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Prijatelj Marko, razrešen 30. 12.
1994; zastopnik Debevec Boris, razrešen
30. 12. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-107440
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04105 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa TENDE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, storitve, marketing,
zunanja trgovina, gostinstvo,turizem...,
sedež: Petkova 35, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15964/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571120
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 252 Proizvodnja izdel-
kov 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; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena 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; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 527 Popravila izdelkov ši-



Stran 694 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

roke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 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; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107455
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05103 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa GRADIŠČE, Gradbeno
podjetje, p.o., sedež: Cerknica, Cesta
4. maja 80, Cerknica, pod vložno št.
1/00108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje na podla-
gi odločbe Agencije, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovni kapital, člane
nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5066271
Firma: GRADIŠČE, Gradbeno pod-

jetje, d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80
Skrajšana firma: GP GRADIŠČE, d.d.,

Cerknica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 197,040.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 63,033.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 19,704.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vstop 11. 7. 1996, vlo-
žek 34,926.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 11. 7. 1996, vložili 36,238.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa: vstopili 11. 7. 1996,
vložili 43,139.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Člani nadzornega sveta: Mazij Jože, Ža-
gar Jože in Majer Nikolaj, vsi vstopili 11. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2852
Splošna mehanična dela; 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; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00772/00824 -1996/IJS z dne 4. 10.
1996.

Rg-107470
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05416 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa MAGNUM, Veletrgovina
in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Sostrska 15d, Ljubljana Dobrunje, pod
vložno št. 1/04193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5320003
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 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; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;

7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-107475
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05727 z dne 21. 1. 1997
pod št. vložka 1/28828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985617
Firma: DIGI TRGOVINA, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIGI TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Rožanska 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Andrej, Ljubljana,

Celovška 103, vstop 11. 10. 1996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-

mar Andrej, imenovan 11. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvok in slike; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4531
Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 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.

Rg-107631
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00519 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa TEHMAX, proizvodnja
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in trgovina, d.o.o., Mengeš, sedež: Mur-
nova 1, Mengeš, pod vložno št.
1/13940/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev in razširitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5546311
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:

2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom.

Rg-107635
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00675 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZAGORC, zaščita in po-
pravilo avtomobilov, trgovina, prevozniš-
tvo, d.o.o., Male Lašče, sedež: Male
Lašče 87, Velike Lašče, pod vložno št.
1/20374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 29. 1. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5697107
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:

50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 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-
javnosti drugih prometnih agencij; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-107636
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00615 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa EXOTIC TOURS, turi-
stično posredovanje, d.o.o., Ljubljana,
Kraigherjev trg 1, sedež: Kraigherjev trg
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/11017/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme, uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
28. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5460697
Firma: EXOTIC TOURS, turistično po-

sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Litostroj-
ska 26

Sedež: Ljubljana, Litostrojska 26
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:

2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 8220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107640
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01197 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa BAJRIČ IN CO., trženje,
k.d., Ljubljana, sedež: Krimska 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27962/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5924405
Firma: BAJRIČ IN CO., trženje, k.d.,

Zagorje
Skrajšana firma: BAJRIČ IN CO., k.d.,

Zagorje
Sedež: Zagorje, Cesta 9. avgusta 33.

Rg-107646
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01238 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa DOMEX, elektronika,
d.o.o., Zg. Pirniče 45c, Medvode, sedež:
Zgornje Pirniče 45c, Medvode, pod vlož-
no št. 1/02275/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 7. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5289114
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:

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; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-

ne opreme; d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pod šifro dejavnosti 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti.

Rg-107647
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01985 z dne 7. 5. 1997
pod št. vložka 1/29010/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 1124331001
Firma: TREUN ESENCE, proizvodnja in

svetovanje, d.o.o., PE, Idrija, Vojkova 2
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Idrija, Vojkova 2
Ustanovitelj: TREUN ESENCE, proizvod-

nja in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Pod hri-
bom 55, vstop 15. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Svetličič Jana, Spodnja Idrija, Na
vasi 27, imenovana 15. 1. 1997, zastopa
brez omejitev, kot vodja podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1589 Pro-
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izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1597 Proizvodnja slada; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107648
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01984 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZUPO, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Za-
boršt 11b, Dol pri Ljubljani, sedež: Za-
boršt 11b, Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/08895/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo deležev, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe z dne
20. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5425239
Ustanovitelja: Zupan Anton-Silvester, vs-

top 28. 9. 1990, Zupan Marija, vstop 29. 4.
1994, oba Dol pri Ljubljani, Zaboršt 11b,
vložila po 892.533,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupan Anton-Silvester, razrešen
20. 2. 1997; prokuristka Zupan Marija, ime-
novana 20. 2. 1997; direktor Zupan Do-
men, Dol pri Ljubljani, Zaboršt pri Dolu 11b,
imenovan 20. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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 in 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; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-107665
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02604 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa ALFA & OMEGA, pro-
izvodnja električnih, elektronskih, kovin-
skih in nekovinskih elementov, podsklo-
pov..., Ljubljana, sedež: Puharjeva 10,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17112/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5594243
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno premo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
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dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-107669
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01082 z dne 21. 4. 1997
pod št. vložka 1/29047/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1122428
Firma: BSV, proizvodnja, trgovina,

posredovanje in zastopanje, d.o.o., Rib-
nica

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

govornostjo
Sedež: Ribnica, Gornje Lepovče 26a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vesel Anton, Ribnica, Gor-

nje Lepovče 26a, vstop 12. 2. 1997, vlo-
žek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Siegmund Bernd Wolfram, Grossai-
ttingen, Nemčija, Weihertalstrasse 11, vs-
top 12. 2. 1997, vložek 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vesel Anton, imenovan 12. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri po-
slih pridobivanja in odsvajanja nepremičnin,
kjer je potrebno soglasje skupščine; proku-
rist Siegmund Bernd Wolfram, imenovan
12. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, tiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 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; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe.

Rg-107673
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01781 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa SUNSET FINANCE, pod-
jetje za finančne storitve, d.o.o., sedež:
Resljeva 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/28126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in akta o usta-
novitvi družbe z dne 24. 3. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5945038
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-107675
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01893 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa ELTRADE, podjetje za
inženiring, montažo in servis telekomu-
nikacijskih sistemov in naprav, d.o.o., se-
dež: Celovška 280, Ljubljana, pod vložno
št. 1/04481/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 1. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5322499
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja

Bitenca 68
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:

3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 6420 Telekomunikaci-
je; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in 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; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično

svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-107714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02126 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIJANT, Podjetje za
proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kamniška 46, Vodice, pod
vložno št. 1/23538/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, ustanoviteljev, zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 8. 4. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5808162
Firma: VIJANT, Podjetje za pro-

izvodnjo in zastopanje, d.o.o., Kamniška
47, Vodice

Skrajšana firma: VIJANT, d.o.o., Vodice
Sedež: Vodice, Kamniška 47
Ustanovitelja: Bergant Jože, Vodice,

Kamniška 47, vstop 4. 6. 1993, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bergant Barbara, Vodice, Kamniška 47,
vstop 8. 4. 1997, vložek 543.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burgar Viktor, razrešen 8. 4. 1997;
direktorica Bergant Barbara, imenovana
8. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
31300 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45310 Električne inštala-
cije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51550 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 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; 52410
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Trgovina na drobno s tekstilom; 52430 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63120
Skladiščenje; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti,
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107719
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02156 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193724
Firma: TISKARNA BRAVO MLADI, pod-

jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TISKARNA BRAVO
MLADI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mala čolnarska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skušek Janez, Ljubljana,

Mala čolnarska 8, vstop 13. 9. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skušek Janez, imenovan 13. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopi-
sov 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2524 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3710
Reciklaža 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
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; 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; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-

jo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107902
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06714 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa MIKONOS TRADE, pod-
jetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, gostinstvo in turizem ter storitve,
d.o.o., Domžale, sedež: Hubadova 12,
Vir, Domžale, pod vložno št. 1/18369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in dopolnitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5659850
Firma: MIKONOS TRADE, podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: MIKONOS TRADE,
d.o.o., Kamnik

Sedež: Kamnik, Ljubljanska c. 21e
Dejavnost, vpisana dne 23. 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;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 11. 1996:
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
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letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 551 De-
javnost hotelov; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-107903
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04806 z dne 28. 5. 1997
pod št. vložka 1/13447/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5524598007
Firma: MOBITEL, telekomunikacijske

storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Po-
družnica Koper

Skrajšana firma: MOBITEL, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 22, Podružnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Pristaniška ul. 2 - 18
Ustanovitelj: MOBITEL, TELEKOMU-

NIKACIJSKE STORITVE, d.d., Ljubljana,
Dunajska 22, vstop 10. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žigon Jožica, Ajdovščina, Lokavec
135a, imenovana 10. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev v okviru dejavnosti po-
družnice, kot vodja podružnice Koper.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-107905
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01317 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa DOMINA, d.o.o., mana-
gement za nemščino in ambient, Ljub-
ljana, sedež: Kržičeva 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02390/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe z dne 18. 2. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5291852
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 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; 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; 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; 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; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov.

Rg-107906
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/01565 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa T.O.P.S., trgovina, oddih,
prehrana in stanovanja, d.o.o., Ljubljana,
Vide Janežič 15, sedež: Vide Janežič 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe z dne
16. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5573955
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 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.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-107907
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02506 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa SALOMON, Ljubljana,
trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, sedež: Ce-
sta 24. junija 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03891/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5325277
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skok Lenart, razrešen 26. 3. 1997;
direktor Modic Anton, Ig, Kot 8, imenovan
26. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107909
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01315 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa KELT, d.o.o., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljub-
ljana, sedež: Vulčeva 30, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23674/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti in družbene pogodbe z dne 24. 2.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5775795
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 57
Dejavnost, vpisana dne 29. 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7470 Čiščenje stavb.

Rg-108301
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02789 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa PODAR, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Ulica bra-
tov Učakar 98, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/23313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in družbene pogodbe z dne 14. 5.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5792860
Ustanovitelj: Poljanec Metka, izstop

14. 5. 1997; Poljanec Janez, Škofja Loka,
Kidričeva cesta 52, vstop 14. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.660 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Poljanec Metka, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 98, razrešena 14. 5. 1997
in imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, kot svetovalka za finan-
čno-komercialno področje; direktor Polja-
nec Janez, imanovan 14. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-108302
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02755 z dne 26. 5. 1997
pod št. vložka 1/29271/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194577
Firma: H & E ELVIN-PUPOVIĆ, d.n.o.,

trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, sto-
ritve, Ljubljana

Skrajšana firma: H & E ELVIN-PUPO-
VIĆ, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Beblerjev trg
št. 1

Ustanovitelja: Pupović Hafiz in Pupović
Elvina, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg 1,
vstopila 9. 5. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pupović Hafiz, imenovan 9. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Pupović Elvina, imenovana 9. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
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;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega



Stran 700 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 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; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-108303
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01152 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa GIC, podjetje za grad-
beništvo, inženiring in cenitve, d.o.o.,
Ljubljana, Rašica 43, sedež: Rašica 43,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11018/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
firme, zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 21. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5460387
Ustanoviteljici: Pavličič Boris, izstop

21. 5. 1997; Pavličič Petra in Pavličič Tina,
obe iz Ljubljane, Adamičeva ulica 9, vstopili
21. 5. 1997, vložili po 1,907.147,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavličič Boris, razrešen 21. 5. 1997;
direktorica Pavličič Petra, imenovana 21. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za

posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-108304
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02823 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa EUROSPEKTER, d.o.o.,
podjetje za tržne komunikacije, Ljublja-
na, Trebinjska 11, sedež: Trebinjska 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02402/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, zastop-
nika in družbene pogodbe z dne 8. 5. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5292042
Firma: EUROSPEKTER, d.o.o., podjet-

je za tržne komunikacije
Skrajšana firma: EUROSPEKTER, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stražarjeva

ulica 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Čož Helenca, Ljubljana, Novo Polje
cesta XIV/003, imenovana 12. 5. 1997, kot
pomočnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev do zneska 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije, nad tem zneskom mora imeti pisme-
no pooblastilo direktorja družbe.

Rg-108305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02822 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa E – ŠPORT, podjetje za
informacijski inženiring in športni mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trebinj-
ska 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, zastop-
nika in družbene pogodbe z dne 8. 5. 1997
s temile podatki:

Matična št.: 5833019
Firma: E – ŠPORT, podjetje za infor-

macijski inženiring in športni marketing,
d.o.o.

Skrajšana firma: E – ŠPORT , d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stražarjeva

ulica 25
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Čož Helenca, Ljubljana, Novo Po-
lje cesta XIV/003, imenovana 12. 5. 1997,
kot pomočnica direktorja zastopa brez ome-
jitev do zneska 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, nad tem zneskom mora imeti pi-
smeno pooblastilo direktorja družbe.

Rg-108306
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02846 z dne 23. 5. 1997

pod št. vložka 1/29001/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123742
Firma: INFORMACIJSKA BORZA NE-

PREMIČNIN, centralna informacijska ba-
za nepremičnin, d.o.o.

Skrajšana firma: INFORMACIJSKA
BORZA NEPREMIČNIN, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: ABC NEPREMIČNINE,

agencija za posredovanje nepremičnin,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 8. 5.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ALFA TOMI FLEGO S.P., Ko-
per, Pristaniška ulica 2, vstop 8. 5. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; GIM, družba za promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Maribor, Miklošičeva 4,
vstop 8. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nepremičninska
hiša GRATTEX, podjetje za promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 7, vs-
top 8. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; IMOBILIA, podjetje
za svetovanje, organiziranje in opravljanje
drugih storitev pri prometu z nepremičnina-
mi, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 12, vstop
8. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; INTARA S&P, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 51, vstop 8. 5. 1997,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; INTERDOM, podjetje za posredo-
vanje in tržne komunikacije, d.o.o., Ljublja-
na, Kolodvorska 7, vstop 8. 5. 1997, vlo-
žek 500,000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; MAKLER BLED, marketing in
inženiring, d.o.o., Bled, Ljubljanska cesta
3, vstop 8. 5. 1997, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; OZELOT, agen-
cijske storitve, d.o.o., Ljubljana, Hacqueto-
va 9, vstop 8. 5. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SVET R.E.
nepremičnine, trgovina, finance in gradbe-
ništvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 149, vs-
top 8. 5. 1997, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuplenk Andrej, Ljubljana, Gorazdo-
va 1, imenovan 8. 5. 1997, posle katerih
vrednost presega 1,000.000 SIT, sklepa
direktor na podlagi soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-108307
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01242 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa NAJA, proizvodnja, tr-
govina, zastopanje, storitve, uvoz-izvoz,
d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež: Beričevo
46, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno št.
1/08535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
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sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
12. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5419212
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 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; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 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.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-108308
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01189 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa TELOH, Zastopstvo in
trgovina, d.o.o., Litija, sedež: Trg na Stav-
bah 15, 1270 Litija, pod vložno št.
1/14293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5542944
Ustanovitelj: Radovanovič Slavica, iz-

stop 6. 1. 1997; Radovanovič Zoran, Liti-
ja, Trg na Stavbah 15, vstop 6. 1. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-108309
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00724 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa MARCOM, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, marke-
ting, zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 7, sedež: Bratovševa pl.
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12892/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo družbene pogodbe z dne 30. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5502519
Firma: MARCOM, trgovsko podjetje na

debelo in drobno, marketing, za-
stopstvo, d.o.o., Ig

Skrajšana firma: MARCOM, d.o.o., Ig
Sedež: 1292 Ig, Visoko 34
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s

posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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; 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,
začimbami; 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti.

Rg-108311
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01167 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa BARBATOVCI, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,

Ljubljana, sedež: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28669/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 17. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5985706
Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-108312
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00647 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa MAKE IT, d.o.o., trgovi-
na, transport in storitve, Šmartinska
152, Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
Hala V/3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in druž-
bene pogodbe z dne 31. 5. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5908540
Ustanovitelji: BOFEX, d.o.o., podjetje za

trgovino v domačem in zunanjetrgovinskem
poslovanju, inženiring, proizvodnja..., izstop
31. 5. 1996; HORIZONTE, družba za raz-
voj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 15,
vstop 31. 5. 1996, vložek 30.900 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; HORIZONTE EN-
TERPRISE DEVELOPMENT COMPANY
B.V. HEILOO, Heiloo, de Biender 5, vstop
31. 5. 1996, vložek 389.100 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šolmajer Nada, Ljub-
ljana, Pod topoli 75, vstop 31. 5. 1996,
vložek 175.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108317
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02203 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa DON, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo opreme za konje in
šport, d.o.o., sedež: Reboljeva 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07070/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 14. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5374901
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:

2215 Drugo založništvo; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industijsko procesno krmi-
ljenje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108318
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02829 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/29293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1195808
Firma: HIFI COLOR STUDIO, d.o.o.,

družba za pripravo in izdelavo tiskarskih
form, tiskarstvo, založništvo, poslovne
storitve in trgovino
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Skrajšana firma: HIFI COLOR STUDIO,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova ce-
sta 78

Osnovni kapital: 2,058.042,27 SIT
Ustanovitelj: Stanonik Igor, Škofja Loka,

Reteče 78, vstop 6. 5. 1997, vložek
2,058.042,27 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanonik Igor, imenovan 6. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 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 pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 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; 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; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga sploš-
na tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-108319
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02494 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/29292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194151
Firma: GRM KANALČEK & CO., grad-

beništvo in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRM KANALČEK &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva uli-

ca 3
Ustanovitelja: Grm Bojan in Grm Jolan-

da, oba iz Videm-Dobrepolja, Podpeč 4a,
vstopila 24. 4. 1997, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Grm Bojan, imenovan 24. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot vodja po-
slov; družbenica Grm Jolanda, imenovana
24. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev
kot vodja poslov.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-108320
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02811 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/29294/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194674
Firma: GIGO, zastopanje, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GIGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mivka 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Igor, Ljubljana, Voš-

njakova 5, vstop 17. 4. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ačkun Damjan, Ljubljana, Rožna dolina c.
VI/8, vstop 17. 4. 1997, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tacar Va-
lens, Mengeš, Porentova 8, Trzin, vstop
17. 4. 1997, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gabrijelčič Aleš, Ljublja-
na, Ziherlova 6, vstop 17. 4. 1997, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Tacar Valens, imenovan 17. 4.

1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorja; direktor Gabrijelčič Aleš,
imenovan 17. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
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; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5139 Nespecializirana
trgovina 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; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
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nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-108939

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01570 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa GRAMAS, Inženiring
podjetje, Ljubljana, d.o.o., Ljubljana Čr-
nuče, Dunajska 367, sedež: Dunajska
367, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/03949/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 19. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5374146
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5170 Druga trgovina na debelo; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-108940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01325 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa PANPLAST, uvoz-izvoz,
proizvodnja in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Brnčičeva 1/7, 1211 Ljub-
ljana Črnuče, pod vložno št. 1/03086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme in družbene pogod-
be z dne 25. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5304610
Firma: PANPLAST, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 21.

Rg-108941

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01403 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa LIANA, konzultantsko
in trgovsko podjetje, d.o.o., Pražakova
4, Ljubljana, sedež: Pražakova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/23266/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja, kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5990858
Firma: LIANA, d.o.o., Ljubljana, pod-

jetniško in poslovno svetovanje
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 92
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lukšič Sonja, Ljubljana,

Ulica bratov Učakar 92, vstop 22. 1. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; KELGAIN LIMITED, BEDFORD
HOUSE MADERIA WALK, Winsdor Breks-
hire, Velika Britanija, izstop 21. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
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; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-108942
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00570 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa SOB, SPLOŠNA OBRT
BEŽIGRAD, Ljubljana, Samova 12/a,
p.o., sedež: Samota 12/a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenika, firme, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5064848
Firma: SOB, Splošna obrt Bežigrad,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 97,152.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 23. 1. 1997, vložek 97,152.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kuralt Sašo, Ljubljana, Spodnja Se-
nica 22g, razrešen 23. 1. 1997 in imenovan
za direktorja, ki potrebuje predhodno soglas-
je skupščine družbe za sklepanje: pogodb, s
katerimi se pridobivajo ali obremenjujejo ne-
premičnine; pravnih poslov o vlaganju sred-
stev v druge osebe; kreditnih pogodb, ko
njihova kumulativna vrednost v poslovnem
letu preseže 7,000.000 SIT (sedem milijo-
nov tolarjev in nič stotinov); posojilnih po-
godb in pogodb z obročnim odplačevanjem
ne glede na njihovo vrednost; pogodb o na-
bavi investicijske opreme in oddaji investicij-
skih del, ne glede na njihovo vrednost; po-
godb o dolgoročni proizvodni kooperaciji in
poslovnem sodelovanju; pogodb o poroštvu
in drugih pravnih poslov, s katerimi se prev-
zemajo obveznosti drugih subjektov ali utrju-
jejo njihove obveznosti.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-

tva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela.

Rg-108943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01554 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa OMEGA, svetovanje, in-
ženiring, razvoj in raziskovanje, d.o.o,
sedež: Rožna dolina c. V/15, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04941/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe z
dne 3. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5808642
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Leon, Ljubljana,

Červanova 4, vstop 3. 3. 1997, vložek
377.400 SIT , odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki.

Pri dejavnosti 51.18 družba opravlja vse
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108944
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02967 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa EGEJ, PAVC IN OSTALI,
podjetje za poslovanje z nepremičnina-
mi, Ljubljana, sedež: Miklošičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5940940
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska ul.

72.

Rg-108945
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02905 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa ARTAKER KOPIRNI SIS-
TEMI, podjetje za zastopanje, notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež: Vojko-
va 57, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 19. 5. 1997, firme, ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817412
Ustanovitelj: RICOH AUSTRIA GMBH,

Handels Gesmbh, A-1052 Wien, Ket-
tenbrueckengasse 16, vstop 25. 8. 1993,
vložek 1,510.100,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
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ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav.

Rg-108946
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01329 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa TELPLAST – družba za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25042/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne 4. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5832454
Ustanovitelj: Nahtigal Čurman Valerija, iz-

stop 4. 2. 1997; Čurman Dušan, Ljubljana,
Grič 1a, vstop 18. 11. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 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; 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
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 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
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-108947
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01481 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa FAMILY FROST, stori-
tve na področju globokozmrznjenih iz-
delkov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Goriška
ul. 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe z dne 6. 3. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5924413
 Osnovni kapital: 45,415.912 SIT
Ustanovitelj: FAMILY FROST INTERNA-

TIONAL TIEFKUHLHEIMDIENST GMBH,
METTMANN 4020, Siebel Strasse 36, vs-
top 2. 11. 1995, vložek 45,415.912 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108948
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01512 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa SALCO, Pohištvo Izvoz
Uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Koprska
94, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe z dne 6. 3. 1997 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5833515
Osnovni kapital: 24,614.000 SIT
Ustanovitelji: ABISCO GES.M.B.H., Wie-

sen Avstrija, Sauerbrunner Strassse 6a, vs-
top 10. 1. 1994, vložek 2,461.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrbič Zoran,
Brezovica, Na Grivi 39, Dragomer, vstop
10. 1. 1994, vložek 20,675.760 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kodela Nevenka,
Ljubljana, Abramova 4, vstop 10. 1. 1994,
vložek 1,476.840 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108949
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02838 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa FAMILY FROST, stori-
tve na področju globokozmrznjenih iz-
delkov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Goriška
ul. 17, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27271/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbene pogodbe z dne 21. 4. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5924413
Osnovni kapital: 91,048.547,50 SIT
Ustanovitelj: FAMILY FROST INTERNA-

TIONAL TIEFKUHLHEIMDIENST GMBH,
Mettmann 4020, Seibel Strasse 36, vstop
2. 11. 1995, vložek 91,048.547,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108950
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02884 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa TISKARNA BRAVO MLA-
DI, podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mala
Čolnarska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe z dne 18. 5. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 1193724
Firma: TISKARNA SKUŠEK, podjetje

za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TISKARNA SKUŠEK,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova
287a.

Rg-108952
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01309 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa VIDMAR M, posredova-
nje in svetovanje, k.d., Ljubljana, sedež:
Cesta na Vrhovce 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26266/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5899184
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-108960
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02290 z dne 12. 6. 1997
pri subjektu vpisa LIVIMEX, Trgovina, za-
stopanje in posredništvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ulica Jožeta Jame 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25195/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča prenos
poslovnega deleža, izstop družbenika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5832888
Ustanovitelj: Plečko Edita, izstop 16. 4.

1997; Plečko Mladen, Ljubljana, Zarnikova
12, vstop 21. 1. 1994, vložek 1,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
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skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-108962
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02821 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa IDEAL, avto šola, d.o.o.,
Ljubljana, Brodarjev trg 15, sedež: Bro-
darjev trg 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 15. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5524067
Firma: IDEAL, avto šola, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 163

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 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; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Da-
janje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 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.; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za

sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-108963
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01530 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa EDING, elektronski di-
daktični inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16235/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, deležev in družbene pogodbe z dne
11. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5576237
Ustanovitelji: Ban Marijan, Gradec, Gra-

dečki Pavlovec 55a, vstop 9. 1. 1992, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bele Zlatko, Ljubljana, Glinškova ploščad
5, vstop 11. 3. 1997, vložek 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šorli Iztok, Ljub-
ljana, Preglov trg 13, vstop 11. 3. 1997,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ročak dr. Rudolf, Ljubljana, Brile-
jeva 4, vstop 11. 3. 1997, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01475 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa PROSPOT, storitve, pro-
mocija, reklame, management, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jamova 48, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27947/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5936497
Ustanovitelji: Franko Jurij, izstop 28. 1.

1997; Matija Franko, izstop 28. 1. 1997;
PROSPOT, storitve, promocije, reklame,
management, d.o.o., Ljubljana, Jamova 48,
vstop 28. 1. 1997, vložek 33,303.245 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108968
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02982 z dne 16. 6. 1997
pod št. vložka 1/29348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1196014
Firma: TURŠIČ & TURŠIČ, proizvod-

nja, trgovina, storitve, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TURŠIČ & TURŠIČ,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Staretova 20
Ustanovitelja: Turšič Stane, vložek 1.000

SIT, ne odgovarja; Turšič Stane ml., odgo-
varja s svojim premoženjem, oba iz Ljublja-
ne, Staretova 20, vstopila 23. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Turšič Stane ml., imenovan 23. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
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; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3661
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Proizvodnja bižuterije; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-108969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01982 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa MLINOSTROJ
DOMŽALE, podjetje za izgradnjo tehno-
loških objektov in naprav, p.o./ST
17/91, sedež: Študljanska cesta 5,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/00214/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033942
Firma: MLINOSTROJ, d.d., podjetje za

izgradnjo tehnoloških objektov in naprav
Skrajšana firma: MLINOSTROJ, d.d.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 143,231.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 1. 4. 1997, vložek
35,819.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 1. 4. 1997, vlo-
žek 13,426.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 1. 4. 1997, vložek
33,638.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
1. 4. 1997, vložili 20,094.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 1. 4. 1997, vložili
40,254.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerin Miroslav, Domžale, Jarčeva 16,
razrešen 1. 4. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Urbanija Božo,
Cerar Marjan in Primožič Marjan, vsi vstopili
8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 292 Proizvodnja dru-

gih naprav za splošno rabo; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 01041/01361
– 1997/KJ z dne 2. 4. 1997.

Rg-108971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02936 z dne 11. 6. 1997
pod št. vložka 1/29325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1197029
Firma: EOHIPPUS, družba za usposab-

ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: EOHIPPUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1353 Borovnica, Breg 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FENOLIT, d.d., sintetične

smole in mase, Borovnica, Breg 22, vstop
16. 5. 1997, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Švigelj Aleš, Borov-
nica, Breg 30, vstop 16. 5. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žibret Slavko, Ljubljana, Pod Lipami 66, vs-
top 16. 5. 1997, vložek 285.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mohar Ivan, Ljub-
ljana, Osenjakova 12, vstop 16. 5. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohar Ivan, imenovan 16. 5. 1997,
pri sklepanju kreditnih pogodb, pogodb za
investicijska vlaganja ter ostalih poslovnih
odločitvah, ki presegajo višino osnovnega
kapitala, potrebuje soglasje družbenikov,
katerih delež je najmanj 51%.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-

belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75252 Po-
klicno in prostovoljno gasilstvo; 85325 De-
javnost invalidskih podjetij; 9261 Obratova-
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nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-108972
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00807 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENICA, Zavaroval-
niška hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška c. 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža ter spre-
membo pooblastil za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5688302
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 206
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jesenšek Herman, razrešen 23. 12.
1996; zastopnik Končnik Anton, Radovlji-
ca, Vrbnje 44, razrešen 23. 12. 1996 in
ponovno imenovan za zastopnika, ki kot član
uprave pri kapitalskih družbah in v prometu
z nepremičninami, ki presegajo 10 (de-
set) % knjigovodske vrednosti osnovnega
kapitala, mora predhodno pridobiti soglasje
nadzornega sveta družbe. Omejitev velja od
dneva veljavnosti statuta, sprejetega na
skupščini dne 23. 12. 1996.

Rg-108974
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05714 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa SCP PODJETJE ZA
VZDRŽEVANJE AVTOCEST, Ljubljana,
p.o., Grič 54, sedež: Grič 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01313/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, uskladitev dejavnosti, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala, za-
stopnika ter člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5075963
Firma: JAVNO PODJETJE ZA

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

govornostjo
Osnovni kapital: 231,647.607 SIT
Ustanovitelj: Republiška skupnost za ce-

ste, izstop 26. 9. 1996; Vlada Republike
Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vs-
top 26. 9. 1994, vložek 231,647.607 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezjak Franjo, Ljubljana, Staničeva
21, razrešen 17. 10. 1996 in imenovan za
vršilca dolžnosti direktorja za dobo enega
leta do 17. oktobra 1997. Direktor Javnega
podjetja ne more brez soglasja nadzornega
sveta sklepati poslov ali sprejemati odloči-
tev iz 23. člena statuta.

Člani nadzornega sveta: Brodnik Jože,
predsednik, Novak Marjana, Drinovec Bog-
dan, Debeljak Stanko, Višinski Gordana, na-
mestnica in Štrajn Stanko, vsi vstopili
17. 10. 1996 ter Pogačnik Boris, Blas Sta-
ne in Bauman Vojko, vstopili 30. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 6. 1997:
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 9000 Storitve javne
higiene.

Rg-108976
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00349 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa HELIOS OLJARNA
DOMŽALE, d.o.o., sedež: Sončna 2, Vir,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/04471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048893
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Breskvar Borut, razrešen 31. 12.
1997; direktor Kokot Aleksander, Domža-
le, Bevkova 3, Vir, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kokot Aleksan-
der, izstopil 31. 12. 1996 ter Slavinc Uroš,
vstopil 1. 1. 1997.

Rg-108978
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02091 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa LEK, tovarna farmacevt-
skih in kemičnih izdelkov, d.d., firma v
angleškem jeziku: LEK Pharmaceutical
and Chemical Company, d.d., sedež: Ve-
rovškova 57, 1526 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5043425
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člani-

ca uprave Dakič Jadranka, Ljubljana, Štiho-
va 18, imenovana 25. 3. 1997, zastopa
družbo samostojno in neomejeno; članica
uprave Karner-Lukač Marjeta, Polšnik, Pol-
šnik 34, imenovana 25. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-108979
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02769 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa ADRIA AIRWAYS, Slo-
venski letalski prevoznik, d.d., sedež:
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5156505
Člani nadzornega sveta: Prhavc Josip in

Kržan Janez, oba izstopila 28. 4. 1997 ter
Jamnik Alojz in Krapež Alojz, oba vstopila
28. 4. 1997.

Rg-108985
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01149 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa MESTNI MUZEJ
LJUBLJANA, p.o., sedež: Gosposka ul.
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5052637
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Moder Gregor, razrešen 15. 2.

1997; zastopnica Čepič Tatjana, Ljubljana,
Trubarjeva 76, imenovana 13. 2. 1997, kot
ravnateljica zastopa brez omejitev.

Rg-108986
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02862 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa DELO REPROSTUDIO,
grafična dejavnost, d.d., Dunajska 5,
Ljubljana, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10009/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 1680/97 – nadzorni svet s temile
podatki:

Matična št.: 5438012
Člani nadzornega sveta: Ekar Borut,

predsednik, vstop 28. 2. 1996 in Oman
Ivo, namestnik predsednika, vstop 12. 12.
1996.

Rg-108988
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00288 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA FIZIČNO
IN TEHNIČNO VAROVANJE PREMO-
ŽENJA, Ljubljana-Center, p.o., Mestni trg
7/II, Ljubljana, sedež: Mestni trg 7/II,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, lastninsko preob-
likovanje, preoblikovanje iz p.o. v d.d., spre-
membo deležev, ustanoviteljev, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5174503
Firma: FIT, fizično in tehnično varova-

nje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Mestni trg
7/II

Skrajšana firma: FIT varovanje Ljublja-
na, d.d., Mestni trg 7/II

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 29,598.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 22, vstop 27. 2. 1997, vlo-
žek 2,960.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 27. 2. 1997,
vložek 2,960.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 27. 2.
1997, vložek 15,391.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 27. 2. 1997, vložili
2,368.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci interne razdelitve, vstopili
27.  2. 1997, vložili 5,919.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Markič Valentin, razrešen 27. 2.
1997; direktorica Markič Valentina, Ig, Ig
219c, imenovana 27. 2. 1997, kot pred-
sednica uprave zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Zdravkovič Hranislav, Dom-
žale, Ljubljanska 76, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo kot član uprave –
direktor tehnično opreativnega sektorja; čla-
nica uprave Merzel Frančiška, Ig, 131a Ig,
imenovana 27.  2. 1997, zastopa družbo
kot članica uprave – direktorica računovod-
sko administrativnega sektorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
45310 Električne inštalacije; 74600 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00976/00755
– 1997/TJ z dne 14. 1. 1997.

Rg-108989
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00294 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa GEA COLLEGE, Podjet-
niškoizobraževalni center, Dunajska
156, Ljubljana, tuj prevod firme: Global
Entrepreneurship Academy, sedež: Du-
najska 156, 1001 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28595/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, zastopnika
in tipa, spremembo članov nadzornega sve-
ta in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5385334
Firma: GEA COLLEGE, d.d., podjet-

niškoizobraževalni center, tuj prevod fir-
me; Global Entrepreneurship Academy

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pšeničny Viljem, Ljubljana, Gubčeve
brigade 41, razrešen 6. 2. 1997 in imeno-
van za predsednika uprave, s 4-letnim man-
datom od 1. 3. 1997 dalje, ki zastopa druž-
bo z omejitvijo, da pogodbe nad 10% kapi-
tala družbe sklepa s soglasjem nadzornega
sveta; zastopnik Vidic Franc, Škofja Loka,
Binkelj 46, imenovan 6. 2. 1997 kot pod-
predsednik, s 4-letnim mandatom od 31. 1.
1997 dalje, ki zastopa družbo z omejitvijo,
da pogodbe nad 10% kapitala družbe skle-
pa s soglasjem nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Krašovec dr.
Anton, izstopil 10. 4. 1997; Berginc Jor-
dan, izstopil 4. 4. 1997; Sever Jaka, vstopil
10. 4. 1997 ter Šimenc Rok, vstopil 4. 4.
1997.

Rg-108990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03184 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENICA, Zavaroval-
niška hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška c. 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep za spre-
membo statuta z dne 23. 12. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5688302.

Rg-108991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03091 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa DIFICON, družba za tr-
govino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Poslovna stavba WTC, Dunajska,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25569/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5847796
Ustanovitelji: Pogačar Igor, izstop 28. 3.

1995; Žagar Tomaž, Ljubljana, Ulica aktivi-
stov 2, vstop 28. 3. 1995, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačar Igor, razrešen 13. 3. 1995.

Rg-108992
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02265 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa MERKUR, zavarovalni-
ca, d.d., Ljubljana, sedež: Poljanska 25,

1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5648246
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta št. 58.

Rg-108993

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05818 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA MEDVODE, p.o., Cesta ob Sori
11, Medvode, sedež: Cesta ob Sori 11,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/01777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5228212
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Plešec Erika, Medvode, Bizantova
16, razrešena 15. 11. 1996 kot v.d. vodje
Hranilno kreditne službe in imenovana za
vodjo, ki zastopa HKS neomejeno.

Rg-108994

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02178 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa MELAMIN, kemična to-
varna, d.d., Kočevje, sedež: Tomšičeva
ul. 9, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/00550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5034043
Člani nadzornega sveta: Rabzelj Drago,

izstopil 20. 12. 1997 ter istega dne imeno-
van za predsednika nadzornega sveta, Hva-
la Aleš, izstopil 20. 12. 1996 ter istega dne
imenovan za namestnika predsednika nad-
zornega sveta.

Rg-108995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01112 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa HYDROVOD, Komunal-
no podjetje Kočevje-Ribnica, sedež:
Ljubljanska 38, 1330 Kočevje, pod vlož-
no št. 1/00786/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5073251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veber Janko, razrešen 1. 12. 1996;
zastopnik Klarič Matija, Kočevje, Mestni log
I/5, imenovan 1. 12. 1996 kot v.d. direk-
torja ter zastopa podjetje z omejitvami, da
potrebuje soglasje zbora delavcev pri prav-
nih poslih, ki se nanašajo na promet z os-
novnimi sredstvi ali dolgoročne plasmaje,
katerih vrednost presega 20% družbenega
kapitala podjetja.

Rg-108998

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01759 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa TURGO, turistični go-
stinski inženiring in consulting, d.o.o.,
sedež: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02008/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5280419
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 25. 10. 1995,
vložek 2,788.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ATENA TRI PID, d.d., Ljublja-
na, Slovenska 56, vstop 15. 4. 1996, vlo-
žek 1,743.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-109000
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03160 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa SKB BANKA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 29. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5026237.

Rg-109004
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02245 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Podružnica Ko-
per, sedež: Ferrarska 10, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/25578/14 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5860571087
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška ul. 45.

Rg-109006
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01306 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa AVTOTEHNA, zastopa-
nje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in pro-
izvodnja, Ljubljana, d.d., Slovenska c.
54, sedež: Slovenska c. 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004209
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 175
Osnovni kapital: 2.683,210.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:

21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 30010 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 30020 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
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kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35110 Gradnja in po-
pravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 35410 Pro-
izvodnja motornih koles; 35420 Proizvod-
nja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invali-
de; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
36300 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45500 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;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-

do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina 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 naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 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, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-

no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 63300 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 64200 Telekomunikacije; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71230 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 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.; 91120 Dejavnost
strokovnih združenj; 91330 Dejavnost dru-
gih organizacij; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov;
92521 Dejavnost muzejev; 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-109008
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06103 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa IRIS, Mednarodna trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8, sedež:
Rimska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04127/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, vložkov in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 22. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5302889
Firma: IRIS, Mednarodna trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IRIS, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 40,249.507,77 SIT
Ustanovitelji: MARIBORSKE LEKARNE,

Maribor, Tkalski prehod 4, vstop 28. 12.
1989, vložek 6,214.524 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SANOLABOR, d.d., Ljublja-
na, Cigaletova 9, vstop 28. 12. 1989, vlo-
žek 4,652.843,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; KEFO, d.d., Ljubljana, Kongresni
trg 3, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,207.485,23 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Belingar Savo, Ljubljana, Rašiška 3,
vstop 22. 11. 1996, vložek 2,553.328,15
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Beltram
Kovačič Jelka, Preserje, Rakitna 112, vs-
top 22. 11. 1996, vložek 3,891.624,29
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Binički Re-
nata, Krško, Cesta IV julija 67, vstop 22. 11.
1996, vložek 440.228,99 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Čepin Alenka, Ljublja-
na, Melikova 27, vstop 22. 11. 1996, vlo-
žek 880.457,98 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dervišič Breda, Ljubljana, Mlinska
pot 14, vstop 22. 11. 1996, vložek
854.044,24 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Emeršič Blanka, Ljubljana, Rusjanov
trg 2, vstop 22. 11. 1996, vložek
880.457,98 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Glavas Matjaž, Trbovlje, Cesta Tonč-
ke Čeč 52, vstop 22. 11. 1996, vložek
1,232.641,17 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jelnikar Milena, Kresnice, Kresnice
48, vstop 22. 11. 1996, vložek

1,153.399,95 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jesenovec Aleksandra Jasna, Drago-
mer, Kotna pot 1, vstop 22. 11. 1996, vlo-
žek 572.297,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kobal Igor, Ljubljana, Derčeva
9, vstop 22. 11. 1996, vložek 845.239,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koren Ma-
rija, Tolmin, Ulica prekomorskih brigad 5,
vstop 22. 11. 1996, vložek 880.457,98
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Re-
nata, Celje, Vegova 16, vstop 22. 11.
1996, vložek 440.228,99 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mlinarič Emil, Črenšov-
ci, Ulica ob Črncu 14, vstop 22. 11. 1996,
vložek 3,081.602,94 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Porenta Marija, Ljubljana, V Sige
17, vstop 22. 11. 1996, vložek
563.493,11 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rajlič Marija, Ljubljana, Sojerjeva 49,
vstop 22. 11. 1996, vložek 1,232.641,17
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rojina Bre-
da, Ljubljana, Celovška 122, vstop 22. 11.
1996, vložek 2,553.328,15 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Štrekelj Popovič Tatja-
na, Ljubljana, Krivec 8, vstop 22. 11. 1996,
vložek 880.457,98 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Telban Božidara-Marija, Borov-
nica, Švigljeva 1, vstop 22. 11. 1996, vlo-
žek 1,197.422,87 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ulčakar Ivana-Marija, Ljubljana, Pot
na Hreše 29b, vstop 22. 11. 1996, vložek
871.653,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vidmajer Anita, Ljubljana, Kogojeva
6, vstop 22. 11. 1996, vložek
1,584.824,37 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vračar Leonida-Marjeta, Ljubljana,
Zvezda 5, vstop 22. 11. 1996, vložek
1,584.824,37 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 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; 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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s

porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-109010

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07191 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa INTERCREDIT, družba
za izdelavo in posredovanje domačih in
tujih bonitetnih poročil ter izterjave dol-
gov, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3, se-
dež: Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13723/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev, spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5524652
Osnovni kapital: 6,047.510 SIT
Ustanovitelja: Varga Miloš, Grosuplje,

Prešernova 73, vstop 24. 10. 1991, vložek
909.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skočir Irena, Vrhnika, Na livadi 3, vstop
24. 10. 1991, vložek 909.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-109011

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00295 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d., Poslovna enota Koroška,
Slovenj Gradec, Vorančev trg 2, sedež:
Vorančev trg 2, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/10687/18 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
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Matična št.: 5063345019
Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,

Poslovna enota Koroška, Slovenj Gradec
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pohor-

ska 12.

Rg-109013
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00769 z dne 23. 5. 1997
pod št. vložka 1/29264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev z.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124544
Firma: SEM, center za časovno odvi-

sne materiale, z.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SEM – TDM, z.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Emri Igor, Ljubljana, Gram-

povčanova 17, vstop 21. 1. 1997, vložek
6.000 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Cvelbar Robert, Ljubljana,
Grampovčanova 12, vstop 21. 1. 1997, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine; Kovačič Drago, Ljubljana,
Šprinc 5, vstop 21. 1. 1997, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Emri Igor, imenovan 21. 1. 1997, kot
predstojnik zastopa zadrugo brez omejitev;
zastopnik Cvelbar Robert, imenovan 21. 1.
1997, kot namestnik predstojnika zastopa za-
drugo brez omejitev; zastopnik Kovačič Dra-
go, imenovan 21. 1. 1997, kot namestnik
predstojnika zastopa zadrugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj 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;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij.

Rg-109014
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02083 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa FILC TRADE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež: Sloven-
ska c. 40, 1234 Mengeš, pod vložno št.

1/26869/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5911311
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Franc, razrešen 31. 3. 1997;
direktor Karlovšek Tomaž, Domžale, Zora-
nina 4, imenovan 1. 4. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-109016
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02477 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa DINOS, podjetje za re-
cilkažo surovin, d.d., Ljubljana, sedež:
Šlandrova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11471/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5464331
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tkalec Ivan, Radomlje, Tovarniška
45, razrešen 31. 3. 1997 kot v.d. direktor-
ja in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-109017
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02168 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa SNEŽNIK SINPO, Pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., se-
dež: Kočevska Reka 1a, 1338 Kočevska
Reka, pod vložno št. 1/25898/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5869498
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Muhvič Antun, Stara Cerkev, Breg
15, razrešen 7. 1. 1997 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo neome-
jeno, razen pri pridobitvi ali odtujitvi osnov-
nih sredstev, katerih vrednost presega
20.000 (dvajset tisoč) DEM, za kar potre-
buje soglasje skupščine.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 5. 1997:
01132 Sadjarstvo; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živino-
rejo brez veterinarskih storitev; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermenti-
ranih pijač; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-

kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 5. 1997:
01132 Sadjarstvo; 8532 Izvajanje socilano-
varstvenih programov in storitev.

Rg-109018
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05173 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa L. P. IMPEX, podjetje za
trgovino in finančni inženiring, d.o.o., se-
dež: Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25645/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
z dne 10. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5860709
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 36
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Vuk Marko, razrešen 4. 10.
1996; direktor Biček Boris, Ljubljana, Pe-
trovičeva 23, imenovan 4. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-109019
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02162 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa SALBATRING-EXPORT,
družba za mednarodno trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Železna 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08106/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5393264
Firma: SALBATRING INTERNATIO-

NAL, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: SALBATRING INTER-
NATIONAL, d.o.o.

Rg-109020
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05309 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA SEM SPS, servis
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poslovnih stavb, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška cesta 2, sedež: Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo deležev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5651654
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRA SEM, d.o.o., Ljub-

ljana, Cesta dveh cesarjev 403, vstop 27. 2.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-109021
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02474 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKE
ŽELEZARNE, d.d., sedež: Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5046432
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Urbanc Irena, Golnik, Goriče 45,
imenovana 27. 3. 1997.

Rg-109025
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01861 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa ŽITO, Podjetje za delo-
vanje Poslovnega sistema, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Šmartinska 154, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5391814
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Mayer Boris, razrešen 24. 2. 1997
kot v.d. direktorja; zastopnik Kajtner Rudi,
Ljubljana, Clevelandska 21, imenovan
25. 2. 1997, kot v.d. direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-109127
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06948 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa TOKO-LINE, tovarna
kovčkov in usnjenih izdelkov, d.d., se-
dež: Slamnikarska c. 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/12650/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo osnovnega kapitala, čla-
ne nadzornega sveta, spremembo skrajša-
ne firme, zastopnika, uskladitev dejavnosti
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5500800
Firma: TOKO-LINE, tovarna kovčkov

in usnjenih izdelkov, d.d., Domžale
Skrajšana firma: TOKO-LINE, d.d.
Osnovni kapital: 160,424.000 SIT
Ustanovitelji: Tov. kovč. in usnjen. izdel.

Toko, Izvršni svet Skupščine Republike Slo-
venije, Sladič Franc, Štrukelj Franc, Jakič
Nevenka, Gabrovšek Konstantin, Zupanc
Franc, Gregorič Davorin, Gornik-Kugler Ma-
rija in Ilič-Vidergar Urša, vsi izstopili 5. 9.
1996; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 9.
1996, vložek 29,431.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 9.
1996, vložek 14,716.000 SIT, odgo-

vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
vstop 5. 9. 1996, vložek 14,716.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 5. 9. 1996, vložili
29,431.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 5. 9. 1996, vložili 58,863.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; kapital v zasebni
lastnini, vstopili 5. 9. 1996, vložek
13,267.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakič Nevenka, Ljubljana, Archi-
netova 1, razrešena 16. 9. 1996 in ponov-
no imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sladič Franc,
Orehek Jožica in Turk Miro, vsi vstopili 5. 9.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1830 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Stroje-
nje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
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; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00886/01999
– 1996/GV z dne 20. 12. 1996.

Rg-109028
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00225 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa IMPAKTA, trgovina in
inženiring, d.d., sedež: Kersnikova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5005957
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

predsednik uprave Mislej Arne, Ljubljana,
Jesihov štradon 50, imenovan 20. 12.
1996, zastopa družbo kot glavni direktor z
omejitvami, da za sklepanje poslov, ki se
nanašajo na pridobivanje in odtujevanje ne-
premičnin, obremenjevanje nepremičnin s
stvarnimi bremeni – hipotekami, ustanavlja-
nje novih družb in podružnic in zadolževa-
nje (poslovno ali enkratno), ki presegajo po-
lovico vrednosti osnovnega kapitala družbe

mora imeti soglasje vseh članov uprave. Pra-
vico za zastopanje družbe pri sklepanju na-
vedenih poslov lahko predsednik Uprave
prenese na svojega namestnika ali člana
uprave; direktor Švent Igor, Mengeš, Pre-
šernova ulica 51, razrešen 20. 12. 1996 in
imenovan za zastopnika, ki kot namestnik
predsednika uprave zastopa družbo z ome-
jitvami, da potrebuje soglasje vseh članov
uprave za posle, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje in odtujevanje nepremičnin, obreme-
njevanje nepremičnin s stvarnimi bremeni-hi-
potekami, ustanavljanje novih družb in po-
družnic in zadolževanje (postopno ali en-
kratno), ki presega polovico vrednosti
osnovnega kapitala družbe, lahko sklepa le,
če ga za to pooblasti predsednik Uprave;
član uprave Vojnovič Tomo, Ljubljana, Kle-
menova 92, imenovan 20. 12. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da posle, ki se
nanašajo na pridobivanje in odtujevanje ne-
premičnin, obremenjevanje nepremičnin s
stvarnimi bremeni-hipotekami, ustanavljanje
novih družb in podružnic in zadolževanje
(postopno ali enkratno), ki presega polovi-
co vrednosti osnovnega kapitala družbe,
lahko sklepa le, če ga za to pooblasti pred-
sednik Uprave. Za veljavno sklenitev tovrst-
nega posla mora imeti soglasje vseh članov
Uprave; član uprave Peterlin Edvard, Ljub-
ljana, Štihova 15, imenovan 20. 12. 1996,
zastopa družbo z omejitvami, da posle, ki
se nanašajo na pridobivanje in odtujevanje
nepremičnin, obremenjevanje nepremičnin
s stvarnimi bremeni-hipotekami, ustanavlja-
nje novih družb in podružnic in zadolževa-
nje (postopno ali enkratno), ki presegajo
polovico vrednosti osnovnega kapitala druž-
be, lahko sklepa le, če ga za to pooblasti
predsednik Uprave. Za veljavno sklenitev
tovrstnega posla mora imeti soglasje vseh
članov uprave; članica uprave Jeromen Vi-
da, Medvode, Zgornje Pirniče 85c, razre-
šena 20. 12. 1996 in ponovno imenovana
za članico uprave, ki zastopa družbo z ome-
jitvami, da posle, ki se nanašajo na pridobi-
vanje in odtujevanje nepremičnin, obreme-
njevanje nepremičnin s stvarnimi bremeni-hi-
potekami, ustanavljanje novih družb in
podružnic in zadolževanje (postopno ali en-
kratno), ki presega polovico vrednosti os-
novnega kapitala družbe, lahko sklepa le,
če jo za to pooblasti predsednik Uprave. Za
veljavno sklenitev tovrstnega posla mora
imeti soglasje vseh članov Uprave.

Rg-109031
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01259 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD ŠENTVID, sedež: Ulica pregnan-
cev 6, 1211 Ljubljana-Šentvid, pod vlož-
no št. 1/01856/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena s temile
podatki:

Firma: VRTEC ŠENTVID.

Rg-109032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00042 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE KOMUNALA KOČEVJE, p.o., se-
dež: Tesarska 10, 1330 Kočevje, pod
vložno št. 1/01376/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Poje Bernarda, Stara Cerkev, Go-
renje 24, razrešena 20. 12. 1996 in ime-
novana za zastopnico, ki kot v.d. direktori-
ce zastopa družbo z omejitvami le v prime-
ru, ko je dolžna dobiti soglasje delavskega
sveta pri pravnih poslih, ki se nanašajo na
promet z osnovnimi sredstvi ali dolgoročne
plasmaje, katerih vrednost presega 20%
družbenega kapitala.

Rg-109033
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07043 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENICA, Zavaroval-
niška hiša, d.d., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška c. 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in sklep skupščine s temile po-
datki:

Matična št.: 5688302
Člani nadzornega sveta: Podobnik An-

ton, Ravnikar Andreja, Demšar Mihael, Kne-
ževič Milan in Ivanušič Zvone, vsi izstopili
23. 12. 1996; Demšar Mihael, Kobe Vladi-
mir, Počivavšek Franc, Nose Martin, Gantar
Matjaž, Frelih Leon, Jeglič Tatjana, Grča
Igor in Miljavec Silvana, vsi vstopili 23. 12.
1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 12.
1996, da se osnovni kapital poveča z vložki
za 226,200.000 SIT, z izdajo 22.620 na-
vadnih delnic na ime po nominalni vrednosti
10.000 SIT, tako, da znaša osnovni kapital
701,260.000 SIT.

Rg-109034
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01889 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa STANOVANJSKO OBRT-
NO PODJETJE TRBOVLJE, d.o.o., sedež:
Trg revolucije 28, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/06705/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5144736
Ustanovitelj: Sklad R Slovenije za raz-

voj, izstop 20. 9. 1996; TRIGLAV PID ZA
LJUBLJANO IN ZASAVJE, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 10, vstop 20. 9. 1996, vlo-
žek 4,574.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupan Franc, razrešen 22. 2. 1996;
zastopnik Zupan Franc, Hrastnik, Gore 45,
imenovan 22. 2. 1996, kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-109035
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00221 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa PEKARNA VIR, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Šaranovi-
čeva 27, 1230 Vir – Domžale, pod vložno
št. 1/10995/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5471265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferko Robert, razrešen 31. 12.
1996; zastopnik Gale Borut, Ljubljana, Po-

dutiška cesta 59, imenovan 1. 1. 1997,
kot v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-109037
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02264 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa INVOP, Inženirsko vo-
denje projektov Ljubljana, d.o.o., sedež:
Trebinjska 9, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03887/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5316111
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:

45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 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 opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 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; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 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;
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52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-109038
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01862 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa COLOR, industrija sinte-
tičnih smol, barv in lakov, p.o., Medvo-
de, sedež: Cesta komandanta Staneta
4, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/00781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lešnik Jolanda, razrešena 3. 10.
1996 kot v.d. direktorja komercialne direk-
torice.

Rg-109039
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/06167 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa SLT CENTER, podjetje
za izvoz -uvoz, zastopstva, konsignacijo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova
172, sedež: Vodnikova 172, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06363/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be SLT TOP LINE, spremembo družbeni-
kov in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5352231
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Bojan, Ljubljana, Pri-

voz 7a, vstop 28. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pripojitev družbe SLT TOP LINE trgovina
na debelo in drobno, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 28. 12. 1995.

Rg-109041
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05253 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA LO-
GATEC, sedež: Notranjska 3, 1370 Lo-
gatec, pod vložno št. 1/01521/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5103819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Treven Janez, razrešen 31. 8.
1996; zastopnik Albreht Matjaž, Logatec,
Tržaška c. 49a, imenovan 1. 9. 1996 kot
ravnatelj, ki zastopa brez omejitev.

Rg-109044
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/09690 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa KRIŠPIN, podjetje za
izdelavo in popravilo predmetov iz us-
nja in gume, trgovina, export-import,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trubarjeva 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14740/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5544726
Osnovni kapital: 2,749.644 SIT
Ustanovitelj: Zibelnik Janez, Ljubljana,

Cesta Dolomitskega odreda 88, vstop
11. 11. 1991, vložek 1,749.644 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zibelnik Karmen, Ljubljana, Cesta
Dolomitskega odreda 88, imenovana 28. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109046
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18283 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa PALFI, storitve v grad-
beništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dimi-
čeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23480/00 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.: 5767563
Firma: PALFI, storitve v gradbeništvu,

d.o.o.
Skrajšana firma: PALFI, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,442.000 SIT
Ustanovitelj: Palfi Ivan, Ljubljana, Šerkova

ulica 7, vstop 4. 6. 1993, vložek 2,442.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-

lo s stroji, napravami, priborom; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-109048
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18320 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa GIA-SPING, kovinska
proizvodnja, inženiring in projektiranje,
d.o.o., Kočevje, Bračičeva 14, sedež:
Bračičeva 14, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/18799/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5790824
Firma: GIA-SPING, kovinska proizvod-

nja, inženiring in projektiranje, d.o.o.,
Kočevje

Osnovni kapital: 1,500.297 SIT
Ustanovitelja: Aupič Janez, Kočevje, Bra-

čičeva 14, vstop 3. 4. 1992, vložek
845.897 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Aupič Igor, Kočevje, Turjaško naselje 15,
vstop 3. 4. 1992, vložek 654.400 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
266 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 286 Proizvodnja re-
zilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511
Posredništvo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-109051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/04213 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa ING.ARCH.BIRO JAK-
LIČ, Inženiring, svetovanje, gostinstvo,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Prole-
tarska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5497752
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod lipami 78.

Rg-109056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02056 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa GOZD, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, sedež: Tr-
žaška 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13490/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5635853
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:

0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 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; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-109059
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05241 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa CRESYS, podjetje za
razvoj, konstruiranje in projektiranje
elektromehanike, elektronike in fotoni-
ke, d.o.o., sedež: Sadarjeva 16, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/06869/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368600
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nemeš Karolj, Debeljak

Roman in Krsmanovič Milan, vsi izstopili

7. 10. 1996 ter Gliha Vavpotič Marjan, iz-
stop 10. 10. 1996; Šlembinger Danijel,
Ljubljana, Cesta v Zgornji log 51, vstop
10. 10. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gliha Vavpotič Irena,
Komenda, Sadarjeva 16, vstop 10. 10.
1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nemeš Karolj, razrešen 10. 10.
1996; direktor Šlebinger Danijel, imeno-
van 10. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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;
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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 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.; 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;
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; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-109060
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05738 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa KML, podjetje za trgovi-
no, turizem in komercialne storitve,
d.o.o., sedež: Šlandrova 1, 1235 Radom-
lje, pod vložno št. 1/03534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nika in družbene pogodbe z dne 29. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5311683
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Kaplja Janja, Radomlje, Šlandrova
1, imenovana 10. 10. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Kaplja Franc, Ra-
domlje, Šlandrova 1, razrešen 10. 10.
1996 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
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;
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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v



Stran 716 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-109061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05743 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa INLEKO, Družba za pro-
izvodnjo in trgovino na debelo in drob-
no z mešanim blagom, d.o.o., Kočevska
Reka, sedež: Novi Lazi 4, 1338 Kočev-
ska Reka, pod vložno št. 1/23962/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe z dne
4. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5803306
Firma: INLEKO, družba za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: INLEKO, d.o.o., Ko-

čevje
Sedež: 1330 Kočevje, Trdnjava 1
Ustanovitelj: Črnkovič Ivan, Ljubljana, Ilir-

ska 13, vstop 30. 11. 1994, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šmalcelj Alojzij, izstop 4. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmalcelj Alojzij, razrešen 12. 5.
1996; direktor Črnkovič Ivan, imenovan
12. 5. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-109063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01414 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa ALEAT – SAŠEK IN DRU-
GI, knjigovodski servis in druge storitve,
d.n.o., Ljubljana, Gornji trg 31, Ljublja-
na, sedež: Gornji trg 31, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe z dne
23. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5604249
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 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;
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; 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; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 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; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 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; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
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šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05773 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/28979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985773
Firma: MIFLEX DAR, prodajna galeri-

ja, d.o.o.
Skrajšana firma: MIFLEX DAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Flek Božidar in Flek Mirtič

Biserka, oba iz Ljubljane, Brodarjev trg 1,
vstopila 30. 10. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Flek Božidar, imenovan 30. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Flek Mirtič Biserka, imenovana
30. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 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; 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.

Rg-109069
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05776 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/28796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985803
Firma: PIH – HUDEČEK IN PARTNER,

proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Hradeckega 4

Ustanovitelja: Hudeček Peter in Hude-
ček Irena, oba iz Ljubljane, Hradeckega 4,
vstopila 30. 10. 1996, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hudeček Peter, imenovan 30. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Hudeček Irena, imenovana 30. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 1. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja iz-
delkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom.

Rg-109073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06457 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa WEBO, dekontaminaci-
ja, oprema in proizvodi, d.o.o., Ljublja-
na, Šlandrova 4, sedež: Šlandrova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, zastopnika in družbene pogodbe z
dne 6. 12. 1990 s temile podatki:

Matična št.: 5604761
Firma: WEBO, dekontaminacija, opre-

ma in proizvodi, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelja: Hrovatič Bojana, Ljublja-

na, Plešičeva 47, vstop 5. 3. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolodzi Werner Karl Paul, Koln, Nemčija,
Urbacherweg 20, vstop 6. 12. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kolodzi Werner Karl Paul, imenovan
6. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Hrovatič Bojana, razrešena
6. 12. 1996 in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja; zastopnik Kolar Iztok, Ljublja-
na, Vodnikova 314, imenovan 6. 12. 1996,
zastopa družbo kot namestnik direktorja.
Družbe ne more zastopati samostojno, pač
pa le skupaj z direktorjem ali namestnico
direktorja.

Rg-109074
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06792 z dne 10. 2. 1997
pod št. vložka 1/28902/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5997208
Firma: KUBUS INŽENIRING, Družba za

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KUBUS INŽENIRING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Wolfova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matanovič Aljoša Milenko,

Ljubljana, Wolfova ulica 1, vstop 2. 12.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matanovič Aljoša Milenko, imeno-
van 2. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00065 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa AGROPROM, proizvod-
nja, trgovina, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Cesta v Gorice 36, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25354/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dele-
ža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
20. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5377722
Firma: AGROPROM, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Medvode, Barletova 4
Skrajšana firma: AGROPROM, d.o.o.,

Medvode
Sedež: 1215 Medvode, Barletova 4
Osnovni kapital: 4,296.000 SIT
Ustanovitelj: Glavnik Andrej, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 24, vstop 26. 3. 1990,
vložek 4,296.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 2415 Proizvodnja gnojil
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in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja raz-
kužil, pesticidov in drugih agrokemičnih iz-
delkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109076
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06817 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/28981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5997224
Firma: MEDIMENS, zdravstveni diag-

nostični center, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIMENS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 167
Osnovni kapital: 1,523.500 SIT
Ustanovitelj: Medvešček Branimir, Ljub-

ljana, Klunova ulica 14, vstop 12. 12. 1996,
vložek 1,523.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Medvešček Branimir, imenovan
12. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; zastopnica Clemenz Marjetka, Ljublja-
na, Malejeva ulica 11, imenovana 12. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična
ambulantna dejavnost.

Rg-109077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07010 z dne 11. 2. 1997
pri subjektu vpisa SAŠ Evropa Eco Servis,
družba za čiščenje, inženiring in grad-
beništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/26712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev in družbene pogodbe z dne
24. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5913250
Firma: EES, Evropa Eco Servis, druž-

ba za čiščenje, inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: EES, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tometova 13
Ustanovitelj: Samardžija Aleš, Ljubljana,

Trubarjeva 81, vstop 21. 8. 1995, vložek
2,132.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; SAŠ Družba za storitve, inženiring in grad-
beništvo, d.o.o., izstop 20. 5. 1996.

Rg-109078
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00068 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa ČEK, komercialno fi-
nančni inženiring, d.o.o., sedež: Kam-
niška 25, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 13. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5799627
Ustanovitelji: Miklič Mirko, Ljubljana,

Hruševska c. 58, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Arko Irena, Ljubljana, Štihova ulica
24, vstop 16. 4. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kirm Ferdo, Li-
tija, Maistrova ulica 8, vstop 16. 4. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-109081
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00128 z dne 20. 2. 1997
pod št. vložka 1/28945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1123688
Firma: BENCKISER S.A. NOWY DWOR

MAZOWIECKI, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 8
Ustanovitelj: BENCKISER S.A., Nowy

Dwor Mazowiecki, vstop 20. 12. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Butara Melita, Ljubljana, Mala Čol-
narska 10b, imenovana 20. 12. 1996, za-
stopa kot vodja podružnice. Vodja podruž-
nice zastopa podružnico v vseh zadevah
skupaj s prokuristom; prokurist Zinkiewicz
Bronislaw, Varšava, Poljska, Szwanskow-
skiega 10 A m. 10, imenovan 20. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-109085
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00173 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa ELRAD INTERNATIO-

NAL, razvoj in proizvodnja elektronskih
naprav, d.o.o., sedež: Nove Fužine 26,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe z dne 18. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5926475
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelja: RUDOLF FAUDE CON-

SULTING GMBH, Finanzservice & Unter-
nehmensberatung, Balingen, Biberacher
Strasse 39, vstop 6. 8. 1996, vložek
22,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čerpnjak Bela, Ljubljana, Osenjakova
14, vstop 24. 1. 1996, vložek 22,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109086
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00247 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa RIKO RIBNICA, d.o.o.,
Ribniška industrija kovinske opreme, se-
dež: Lepovče 23, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/22527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža, razširitev dejavnosti in spre-
membo družbene pogodbe z dne 20. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5742960
Osnovni kapital: 6,400.000 SIT
Ustanovitelj: Gradišar Jože, Ribnica,

Prešernova 25, vstop 10. 3. 1993, vlo-
žek 5,760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev.

Rg-109088
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00272 z dne 5. 2. 1997
pod št. vložka 1/28881/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123858
Firma: MC – METAL, družba za posre-

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

Skrajšana firma: MC – METAL, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Andričeva
ul. 27

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Czerny Gabrijel, Ljubljana,

Andričeva ul. 27, vstop 13. 1. 1997, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muri Marjeta, Zgornje Jezersko, Zgornje Je-
zersko 74, vstop 13. 1. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Czerny Gabrijel, imenovan 13. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Muri Marjeta, imenovana 13. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
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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; 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; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-109089
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00292 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa ARAL, proizvodnja, tr-
govina na debelo in drobno, izvoz-uvoz,
zastopanje tujih firm, konsignacije, po-
sli inženiringa,..., d.o.o., Ljubljana, sedež:
Velebitska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20001/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 10. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5670292
Firma: AMAL, proizvodnja, trgovina,

storitve, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: AMAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 72a
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Kokalj Lovro, Ljubljana, Velebitska
2, razrešen 10. 1. 1997 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktorica Kokalj Ivanka, razrešena 10. 1.
1997 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 246 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Po-

vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 454 Zaključna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
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; 511 Posredniš-
tvo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 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; 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; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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.; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge

pomožne dejavnosti v prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-109092
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00303 z dne 14. 2. 1997
pod št. vložka 1/28923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123939
Firma: D.G., družba za svetovanje in

filmsko produkcijo, d.o.o., Ljubljana, Pri-
binova 5

Skrajšana firma: D.G., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pribinova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Gačeša Danila, Ljublja-

na, Pribinova 5, vstop 15. 12. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gačeša Danila, imenovana 15. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje.

Rg-109094
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00308 z dne 27. 2. 1997
pod št. vložka 1/28965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega
zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1125559
Firma: VRTEC IVANČNA GORICA
Skrajšana firma: VVZ IVANČNA GO-

RICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, C. II.

grupe odredov 17
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Ustanovitelj: Občina Ivančna Gorica,
Ivančna Gorica, Sokolska 8, vstop 20. 12.
1996, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kovaček Branka, Ivančna Gorica,
Ul. Juša Kozaka 11, imenovana 20. 12.
1996, zastopa zavod brez omejitev, kot v.d.
ravnateljice.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje.

Rg-109095
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00310 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/28978/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125567
Firma: DR. OETKER, Družba za pro-

izvodnjo in prodajo živil, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: DR. OETKER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Na Gmajni

15-17, IOC Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SR. AUGUST OETKER

NAHRUNGSMITTEL-FINANZ- UND MA-
NAGEMENT GMBH, Bielefeld, ZR Nemči-
ja, Lutterstrasse 14, vstop 27. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Luehrs Rainer, Bielefeld, ZR Nem-
čija, Lutterstrasse 14, imenovan 27. 12.
1996, zastopa družbo kot poslovodja. Prav-
ne posle in druga razpolaganja lahko podpi-
sujeta poslovodji le skupno. Za naslednje,
spodaj naštete posle in ukrepe potrebujeta
poslovodji soglasje ustanovitelja; pridobitev
ali odsvojitev podjetij ali njihovih delov ali
deležev v podjetjih, kakor tudi ustanovitev
ali prenehanje hčerinskih podjetij ali podruž-
nic; sklenitev, sprememba in prehenanje
družbenih pogodb ali pogodb o ustanovitvi
podjetij; določitev splošnih temeljev poslov-
ne politike; pridobitev, odsvojitev in obre-
menitev nepremičnin ali stvarnih pravic na
nepremičninah; investicijske pogodbe in po-
godbe na osnovi najema, leasinga ali zasta-
ve, ki presegajo vrednost 10.000 (deset-
tisoč) DEM; dajanje jamstva, poroštev in
nevsakdanjih garancij, kot tudi prevzem tu-
jih zavez; najemanje in dajanje posojil in
sprejemanje meničnih obveznosti; sklepa-
nje in prenehanje pogodb o zaposlitvi izven
zaposlitvenega načrta; podeljevanje in pre-
klic prokur in pooblastil; sklenitev, spre-
memba in prenehanje pogodb z: aa) poslo-
vodjo ali soprogo (m) te osebe in bb) s
podjetjem, pri katerem je udeležena ena od
oseb, navedenih pod aa); postranske de-
javnosti poslovodij; vsi drugi posli in ukrepi,
ki presegajo običajni okvir vodenja poslov
podjetja; zastopnik Dolenc Božo, Škofije,
Zgornje Škofije 72a, imenovan 27. 12.
1996, zastopa kot poslovodja. Pravne po-
sle in druga razpolaganja lahko podpisujeta
poslovodji le skupno. Za naslednje, spodaj
naštete posle in ukrepe potrebujeta poslo-
vodji soglasje ustanovitelja; pridobitev ali
odsvojitev podjetij ali njihovih delov ali dele-
žev v podjetjih, kakor tudi ustanovitev ali

prenehanje hčerinskih podjetij ali podružnic;
sklenitev, sprememba in prehenanje druž-
benih pogodb ali pogodb o ustanovitvi pod-
jetij; določitev splošnih temeljev poslovne
politike; pridobitev, odsvojitev in obremeni-
tev nepremičnin ali stvarnih pravic na nepre-
mičninah; investicijske pogodbe in pogodbe
na osnovi najema, leasinga ali zastave, ki
presegajo vrednost 10.000 (desettisoč)
DEM; dajanje jamstva, poroštev in nevsak-
danjih garancij, kot tudi prevzem tujih za-
vez; najemanje in dajanje posojil in spreje-
manje meničnih obveznosti; sklepanje in
prenehanje pogodb o zaposlitvi izven zapo-
slitvenega načrta; podeljevanje in preklic
prokur in pooblastil; sklenitev, sprememba
in prenehanje pogodb z: aa) poslovodjo ali
soprogo (m) te osebe in bb) s podjetjem, pri
katerem je udeležena ena od oseb, nave-
denih pod aa); postranske dejavnosti poslo-
vodij; vsi drugi posli in ukrepi, ki presegajo
običajni okvir vodenja poslov podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja kakava,
čokolade in sladkornih izdelkov; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili.

Rg-109096
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00315 z dne 13. 2. 1997
pod št. vložka 1/28915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123963
Firma: DEJ 11, podjetje za izdelavo

projektov, d.o.o.
Skrajšana firma: DEJ 11, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žnidaršič Kranjc Alenka,

Postojna, Vojkova ulica 12, vstop 29. 11.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žnidaršič Kranjc Alenka, imenova-
na 29. 11. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eskperimen-
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; 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; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109100
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00593 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa FORMICO, Import-Ex-
port & Marketing, d.o.o., Vodnikova 187,
Ljubljana, sedež: Vodnikova 187, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24148/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in družbene pogodbe z dne 12. 4.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5793653
Firma: HARPER, Import-Export & Mar-

keting, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 187
Skrajšana firma: HARPER, d.o.o., Ljub-

ljana.

Rg-109101
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00700 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa BALDER, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Teslova ul.
30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deleža, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5415152
Firma: BALDER, optoelektronski ele-

menti in merilna tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: BALDER, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,200.000 SIT
Ustanovitelji: Pesek Miha, Ljubljana, Ce-

lovška cesta 106, vstop 23. 10. 1992, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pirš Silvija, Ljubljana, Brilejeva ulica
22, vstop 24. 1. 1997, vložek 1,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pirš Ja-
nez, Ljubljana, Jadranska ulica 6, vstop
24. 1. 1997, vložek 1,800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Marin Bojan, Ljublja-
na, Topniška ulica 43, vstop 24. 1. 1997,
vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
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na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 3. 1997:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 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.; 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s 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; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-109102
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00741 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa DIANA, SITAR & CO.,
proizvodnja, trgovina in gostinstvo,
d.n.o., Domžale, sedež: Triglavska 3,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/21385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
31. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5731739
Dejavnost, vpisana dne 5. 3. 1997:

1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;

5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109105
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00985 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124811
Firma: TRIUMPH INTERNATIONAL,

prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIUMPH INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 1101 Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: EURO-TRIUMPH GMBH,

München, Nemčija, Marsstr. 40, vstop 4. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žerjal Mak Franc, Ljubljana Polje, Po-
lje cesta VIII/2, imenovan 4. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen nasled-
nje posle lahko izvaja direktor samo s pred-
hodnim soglasjem družbenika: prenos
sedeža ter odsvojitev bistvenih delov pod-
jetja ali celotnega podjetja; uvedba nove
poslovne veje; ustanavljanje in zapiranje po-
slovalnic ali podružnic; ustanovitev, prido-
bitev ali odsvojitev drugih podjetij ali dele-
žev prodajne družbe drugim podjetjem; pri-
dobitev, obremenitev ali odsvojitev zemljišč
ali zemljiščem ekvivalentnih pravic; proku-
rist Schnitz Franz, Puchheim, Nemčija,
Edelweisstr. 185, imenovan 4. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili.

Rg-109107
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01000 z dne 25. 3. 1997
pod št. vložka 1/29067/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124820
Firma: MURARIA, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MURARIA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lin Zuping, Ljubljana, Bro-

darjev trg 15, vstop 30. 1. 1997, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Xu Xijuan, Italija, Via Castaldi 32, vstop
30. 1. 1997, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čvrgič Milan, Ljubljana, Rusjanov trg
3, imenovan 30. 1. 1997, zastopa družbo v
poslih, katerih vrednost ne presega
1,000.000 (enmilijon) SIT, v vseh ostalih
poslih pa mora imeti pismeno soglasje pro-
kurista družbe; prokurist Lin Zuping, imeno-
van 30. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno 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 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; 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; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 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; 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 debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na 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.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz.

Rg-109112
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01021 z dne 18. 3. 1997
pod št. vložka 1/29037/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124846
Firma: UNIPORT DIMNIK & ROŽMAN,

računalniški inženiring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UNIPORT DIMNIK &

ROŽMAN, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štembalova

ulica 34
Ustanovitelja: Dimnik Štefan, Ljubljana,

Štembalova ulica 34, vstop 13. 2. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Rožman Bogomir, Ljubljana, Spodnji
Rudnik II/3, vstop 13. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Dimnik Štefan, imenovan 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot
vodja poslov; družbenik Rožman Bogomir,
imenovan 13. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev kot vodja poslov.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-

skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-109113
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01027 z dne 11. 4. 1997
pri subjektu vpisa MERCATA 1, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., Ljubljana,
sedež: Železna cesta 18, 1000 Ljublja-

na, pod vložno št. 1/26827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in spremembo statuta z
dne 21. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5911516
Osnovni kapital: 5.210,838.000 SIT.

Rg-109114
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01033 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa MERCURI INTERNA-
TIONAL, usposabljanje in svetovanje za
prodajo in trženje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Prešernova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12496/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 27. 1. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5497183
Sedež: 1000 Ljubljana, Šaranoviče-

va 12
Ustanovitelj: KORP EUROPA S.R.L.,

izstop 19. 11. 1996, Janhuba Božo, Ljub-
ljana, Tobačna 2a, vstop 22. 4. 1991, vlo-
žek 1,381.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109118
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01100 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa FILM PLUS, Filmsko di-
stribucijska družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 14. 3. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5833850
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:

22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22220 Drugo tiskarstvo; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
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filmov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost; 92200 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92512 De-
javnost arhivov.

Rg-109119
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01143 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/29160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125117
Firma: AŽMAN, podjetje za zavaroval-

ništvo in cenitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AŽMAN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska 146
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ažman France, Ljubljana,

Tbilisijska 146, vstop 13. 2. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ažman France, imenovan 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6601 Življenjsko zavarovanje; 6602
Dejavnost pokojninskih skladov; 6603 Dru-
ga zavarovanja, razen življenjskega; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-109122
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01699 z dne 20. 5. 1997
pod št. vložka 1/29255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191977
Firma: RAZVOJ 2000, Družba za po-

slovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAZVOJ 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krakovski na-

sip 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kobe Jasna, Postojna, Log

1, vstop 3. 2. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Reinero Rober-
to, Rim, Italija, Via Monte Faraone 5, vstop
3. 2. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Reinero Roberto, imenovan 3. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Kobe Jasna, imenovana 3. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211 Izda-
janje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in 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; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9111 Dejavnost poslovnih in
delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
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in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-109125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01726 z dne 6. 5. 1997
pod št. vložka 1/29206/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191993
Firma: ARA LEGERO SHOES, prodaja

čevljev, d.o.o.
Skrajšana firma: ARA LEGERO SHOES,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ARA SHOES VERTRIEBS

GMBH, Feldkirchen, Avstrija, Postfach 90,
vstop 12. 3. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Legero schuh-
fabrik Ges.m.b.H., St. Stefan/Graz, Avstri-
ja, Parking 5, vstop 12. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meglič Božidar, Kovor, Tržič, Stagne
4, imenovan 12. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7230 Obdelava podatkov.

Rg-109126
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01740 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa ANDA & CO., podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Lukovica, sedež: Prevoje 74,
1225 Lukovica, pod vložno št.
1/15688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala, deleže ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5584116
Firma: ANDA & CO., podjetje za stori-

tve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ANDA & CO., d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Urankar Andreja, Lukovi-

ca, Prevoje pri Šentvidu 74, vstop 24. 12.
1991, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 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;
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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-109127
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01760 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa CENTERKONTURA,
družba za svetovanje, socialni razvoj, us-
posabljanje in založništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Bratovševa ploščad 38, sedež:
Bratovševa ploščad 38, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 24. 3. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5966698
Firma: CENTERKONTURA, družba za

svetovanje, socialni razvoj, usposablja-
nje in založništvo, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost.

Rg-109128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01771 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa PREVES, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za storitve na področju gra-
fične dejavnosti, Dunajska 106, sedež:
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe z dne 28. 3. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5759439
Firma: PREVES, podjetje za storitve

na področju grafične dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 1.

Rg-109129
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01791 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa DEMM, d.o.o., grafični
repromateriali, Ljubljana, sedež: Trg pre-
komorskih brigad 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27379/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, de-
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javnosti in družbene pogodbe z dne 26. 3.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5919045
Sedež: 1000 Ljubljana, Pržanjska

10b
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6420 Telekomu-
nikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 4. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-109132
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01820 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa ESTRA, marketing,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zelena pot 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10952/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
26. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5460603
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:

0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-

ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7310 Ra-
ziskovanje 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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-109137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01859 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/29155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192183
Firma: NET GLOBAL, mrežni marke-

ting, d.o.o.
Skrajšana firma: NET GLOBAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev

trg 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križman Gorazd, Ljublja-

na, Brodarjev trg 13, vstop 25. 3. 1997,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lisac Aleš, Ljubljana, Petrovičeva
5, vstop 25. 3. 1997, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Križman Gorazd, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno

zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109139
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01879 z dne 16. 4. 1997
pod št. vložka 1/29151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192701
Firma: JUVAN & CO, podjetje za trgo-

vino, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JUVAN & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1233 Dob pri Domžalah, Če-

šeniška c. 3
Ustanovitelja: Juvan Dimitrij, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 5, vstop 25. 3. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Juvan Aleš, Kamnik, Tunjiška c. 2a,
vstop 25. 3. 1997, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Juvan Dimitrij, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Juvan Aleš, imenovan 25. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-109142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02261 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa BUNZL, Trade com-
pany, d.o.o. Ljubljana oziroma BUNZL,
Trgovska družba, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova ustanovitelja in družbene pogodbe z
dne 21. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5665442
Firma: ADRIA PAPIR, Trade Company

Ltd., Ljubljana, oziroma v slovenskem jezi-
ku ADRIA PAPIR, Trgovska družba, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ADRIA PAPIR, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanovitelj: BUNZL ITALIA S.P.A., Mila-
no, Italija, Via A. Pacinotti 28, Cinisello, vs-
top 13. 5. 1992, vložek 8,695.095 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02576 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa ŽIP-TCO, podjetje za
elektromehaniko, d.o.o., sedež: Rusja-
nov trg 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, zastopnika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe z dne 22. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5335477
Firma: LOGOMONT, inštalacijska in

zaključna gradbena dela, d.o.o.
Skrajšana firma: LOGOMONT, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale, Ipavčeva

7, Vir
Ustanovitelj: Ivanović Dragutin, izstop

22. 4. 1997; Logožar Vladimir, Domžale,
Ipavčeva 7, Vir, vstop 22. 4. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivanović Dragutin, razrešen 22. 4.
1997; direktor Logožar Vladimir, imenovan
22. 4. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-109146
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02596 z dne 11. 6. 1997
pri subjektu vpisa RENTA INVEST, podjet-
je z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 7, sedež: Trubarjeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18439/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deleža in družbene po-
godbe z dne 9. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5817536
Ustanovitelj: Žabkar Boštjan, Ljubljana,

Plevančeva ulica 40, vstop 15. 12. 1993,
vložek 1,639.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jordan Miro, izstop 11. 4. 1997.

Rg-109151
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02720 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa BIK, svetovanje, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Koroška 2, Ljub-
ljana, sedež: Koroška 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5338697
Osnovni kapital: 1,526.650 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Goran, Ljubljana,

Koroška 2, vstop 10. 1. 1990, vložek
763.325 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rogelj Andrej, Preserje, Preserje 48b, vs-
top 15. 11. 1993, vložek 763.325 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Berdajs Andrej,
izstop 15. 11. 1993.

Rg-109202
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/04537 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa SATURNUS – OROD-
JARNA IN STROJEGRADNJA, proizvod-
nja orodij, d.d., Ljubljana, sedež: Ob že-
leznici 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5035899
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Borštnar Jakob, razrešen 17. 5.
1994 kot v.d. direktorja; zastopnik Zajc Bo-
židar, Novo mesto, Košenice 83, imenovan
1. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev
kot v.d. direktorja; zastopnik Barbič Rajko,
razrešen 1. 2. 1995.

Rg-109210
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03395 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/29631/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5952727
Firma: ATERMO, d.o.o., Podjetje za iz-

delavo inštalacij in izolacij, d.o.o.
Skrajšana firma: ATERMO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zadobrov-

ška 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pevec Drago, Domžale,

Češminova 11, vstop 29. 4. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pevec Aleš, imenovan 29. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2733 Hladno profiliranje;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-109213
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04857 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa KERBER, inženiring,
d.o.o., Šmarca, Gubčeva 1, Kamnik, se-
dež: Gubčeva 1, Šmarca, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/23583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5769493
Firma: KERBER, inženiring, d.o.o., Go-

ričane 83, Medvode
Skrajšana firma: KERBER, d.o.o., Med-

vode
Sedež: 1240 Medvode, Goričane 83.

Rg-109216
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/09448 z dne 6. 12. 1996
pri subjektu vpisa IB – EKON, podjetje za
svetovanje in ekonomske analize, sedež:
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13290/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5521831
Firma: ib – EKON, družba za svetova-

nje in ekonomske analize, d.o.o.
Skrajšana firma: ib – EKON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Industrijski biro, Ljubljana,

Titova 118, vstop 18. 9. 1991, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gli-
ha Franc, Ljubljana, Marušičeva 3, vstop
18. 9. 1991, vložek 503.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zaletel Breda, Ljub-
ljana, Kidričeva 6, vstop 18. 9. 1991, vlo-
žek 503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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varja; Zupanič Zvonko, Ljubljana, Ul. Bratov
Učakar 62, vstop 18. 9. 1991, vložek
503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simončič Rudi, izstop 25. 2. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1996:
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;
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; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-109226
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06311 z dne 19. 12. 1996
pod št. vložka 1/28747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5996465
Firma: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD

BREZOVICA
Skrajšana firma: VVZ BREZOVICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

V Radno 9
Ustanovitelj: Občina Brezovica, Brezovi-

ca, Tržaška c. 390, vstop 24. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kuk Alja, Vnanje Gorice, Nova pot
72, imenovana 12. 11. 1996, zastopa za-
vod brez omejitev, kot v.d. ravnateljice.

Dejavnost, vpisana dne 19. 12. 1996:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-109228
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04889 z dne 31. 12. 1996
pod št. vložka 1/28769/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5697638
Firma: START-Revizijska hiša, Družba

za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Jadranska ul. 18

Skrajšana firma: START-Revizijska hi-
ša, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska
ul. 18

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: START-Svetovalna hiša,

d.o.o., Ljubljana, Jadranska 18, vstop
10. 7. 1996, vložek 1,005.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Blejec Jelka, Ljublja-
na-Črnuče, Stare Črnuče 9, vstop 10. 7.
1996, vložek 247.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Juvan Marta, Kranj, Kriška 1,
vstop 10. 7. 1996, vložek 247.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Juvan Marta, imenovana 10. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
poslovodja; prokurist Droljc Stanislav, Ljub-
ljana-Šmartno, Šmartno 65, imenovan
10. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1996:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-109229
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05882 z dne 10. 1. 1997
pod št. vložka 1/28788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985986
Firma: STANOVANJSKI SKLAD POKO-

JNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAR-
OVANJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mala ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavod za pokojninsko in in-

validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 16. 10. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Nagode-Debeljak Lučka, Ljublja-
na, Puhtejeva 16, imenovana 16. 10. 1996,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
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; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-109233
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05347 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa Srednja šola tehničnih
strok in osebnih storitev, sedež: Ptujska
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5089883
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Kralj-Brajnik Sonja, razrešena 9. 9.
1996; zastopnik Gložančev Boris, Ljublja-
na, Poljedelska 1, imenovan 24. 6. 1996,
zastopa brez omejitev; zastopnica Al-Man-
sour Frančiška, Vrhnika, Pionirska 18, ime-
novana 16. 9. 1996, zastopa brez omeji-
tev, kot pomočnica ravnatelja.

Rg-109234
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05881 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa PODRAVKA, trgovsko
podjetje d.o.o., Ljubljana, Tivolska c. 50,
sedež: Tivolska c. 50, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5539064
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Blažun Stane, razrešen 10. 9. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Zeme Andrej,
Ljubljana, Kremžarjeva ulica 32, imenovan
11. 9. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-109237
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05694 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA MOSTE,
p.o., sedež: Zaloška c. 49, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šengelaja Mihael, razrešen 31. 8.
1996; zastopnica Gams Nika, Brezovica, Do-
lina 21, imenovana 1. 9. 1996, zastopa gim-
nazijo brez omejitev, kot v.d. ravnateljice.

Rg-109260
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04638 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa BETA, Industrija strojev
in opreme, Grosuplje, d.o.o., Grosuplje,
Industrijska c. 1, sedež: Industrijska c.
1, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/13325/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5530059
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Knez Ernest, razrešen 2. 12. 1996;
direktor Cesar Bojan, Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 106, imenovan 3. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109265
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05646 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa DONIT – FILTER, pod-
jetje za proizvodnjo filtrov, d.o.o., sedež:
Cesta komandanta Staneta 38, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/20958/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5699860
Osnovni kapital: 640,000.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, kemična industrija,

d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta
38, vstop 28. 12. 1992, vložek
640,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109283
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01328 z dne 17. 2. 1997
pod št. vložka 1/28927/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5936667
Firma: VOLTVOX, zavod za poučeva-

nje in študij glasbenih inštrumentov,
Ljubljana, Puhova 8

Skrajšana firma: VOLTVOX, zavod, Pu-
hova 8

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova 8
Ustanoviteljica: Novak Gordana, Ljublja-

na, Petkovškovo nabrežje 57, vstop 4. 1.
1996, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Novak Gordana, imenovana
4. 1. 1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109288
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05978 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS INGPOS, Inže-
niring, d.d., Ljubljana, Tržaška 37, se-
dež: Tržaška 37, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10988/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5461316
Člani nadzornega sveta: Gajič Slavica in

Martinčič Jure, izstopila 22. 4. 1996 ter
Martinčič Jurij in Brejc Miro, vstopila 22. 4.
1996.

Rg-109302
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06395 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa KUMAR, gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Pijava Gorica,
sedež: Pijava Gorica 190, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/23815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-109303
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01579 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa SESTAVLJENO POD-
JETJE GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJANA,
r.o., sedež: Dimičeva 14, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovni kapital, spremembo
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5051177
Firma: GZL INŽENIRING, Rudar-

stvo-gradbeništvo-montaža, d.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: GZL INŽENIRING, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje za rudarska dela

Ljubljana, p.o., izstop 10. 1. 1997; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 10. 1. 1997, vlo-
žek 1,251.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 10. 1. 1997,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vstop 10. 1. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
udeleženci interne razdelitve, vstopili 10. 1.
1997, vložili 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 10. 1. 1997, vložili 549.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kurbegović
Emir, Lajevec Valentin in Pergar Zvonimir,
vsi vstopili 10. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
01006/01551 – 1997/GV z dne 12. 3.
1997.

Rg-109305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06548 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa CENTER MARKETING
INTERNATIONAL, d.o.o., podjetje za
marketing in svetovanje, Tržaška cesta
132, Ljubljana, sedež: Tržaška cesta
132, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23931/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5791863
Firma: CENTER MARKETING INTER-

NATIONAL, d.o.o., družba za marketing
in svetovanje, Ljubljana, Brnčičeva 13

Skrajšana firma: CENTER MAKRETING
INTERNATIONAL, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-109307
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06752 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa ADAPT, Podjetje za iz-
vajanje gradbeno obrtniških del, d.o.o.,
Prijateljeva 7, Ljubljana, sedež: Prijate-
ljeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312680
Firma: ADAPT, Podjetje za izvajanje

gradbeno obrtniških del, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica, Na Grivi 49,

Dragomer
Ustanovitelj: Grmovšek Marko, Brezovi-

ca pri Ljubljani, Na Grivi 49, Dragomer, vs-
top 15. 12. 1989, vložek 1,510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kotarski Josip,
izstop 25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
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revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 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; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi 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; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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; 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; 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; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85324
Druge socialne dejavnosti; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-109330
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06330 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa MILAN & C.O., d.n.o.,
Podjetje za gostinstvo, trgovino, trans-
port, uvoz-izvoz, storitve in zastopanje,
Ljubljana, sedež: Opekarska c. 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5945585
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 2.

Rg-109332
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06808 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa ULTRA, d.o.o., pro-
izvodnja elektronskih naprav, Cesta Oto-
na Župančiča 13, Zagorje ob Savi, se-
dež: Cesta Otona Župančiča 13, 1410
Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/02975/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5303613
Firma: ULTRA, d.o.o., Proizvodnja

elektronskih naprav, Cesta Otona Žu-
pančiča 23a, Zagorje ob Savi

Sedež: 1420 Zagorje ob Savi, Cesta
Otona Župančiča 23a

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-109333
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06235 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa LOTOS COMMERCE,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
živilskih in neživilskih proizvodov, mar-
keting, inženiring, storitve,..., Ljubljana,
sedež: Stanežiče 7c, 1210 Ljublja-
na-Šentvid, pod vložno št. 1/19222/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637694
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:

0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja pi-
va; 1711 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 1721 Tkanje preje bombaž-
nega tipa; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2442 Proizvodnja far-
macevtskih preparatov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zvoka; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2751 Litje železa; 2754 Litje drugih neže-
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leznih kovin; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 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; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40105
Distribucija elektrike; 40302 Distribucija pa-
re in tople vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
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;
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; 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;
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; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, 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; 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; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
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; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
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.; 7525 Zaščita in re-
ševanje pri požarih in nesrečah; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 85323 Dejavnost dobrodelnih
organizacij; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem; 9900 Eksteritorialne orga-
nizacije in združenja.

Rg-109348
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07252 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa REMA, Podjetje za po-
slovnoinformacijske storitve, d.o.o., se-
dež: Urha Stenovca 9, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/08635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415616
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:

2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2511 Pro-
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izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2744
Proizvodnja bakra; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 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; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 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; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-

vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-109349
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07253 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa AR, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Domžale, Stobovska 5b, sedež: Stobov-
ska 5b, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/05068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5333415
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:

2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-109352
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07254 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa LABORATORIJSKA TEH-
NIKA BURNIK, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Skaručna 14a, Skaruč-
na, sedež: Skaručna 14a, 1217 Vodice,
pod vložno št. 1/17036/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5621747
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:

2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-109357
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01332 z dne 4. 4. 1997
pod št. vložka 1/29099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191411
Firma: ANMI, družba za cestni tovorni

promet, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANMI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Agrokombi-

natska 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pildek Zvonko, Ljubljana,

Agrokombinatska 38, vstop 20. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pildek Zvonko, imenovan 20. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
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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,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-109358
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00438 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa IGIMEX, uvoz, izvoz, za-
stopanje, trgovina, servis, marketing, in-
ženiring, sedež: Spodnji Rudnik c. III/8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5334446
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlič Jože, razrešen 16. 1. 1997;
direktor Pavlič Peter, Ljubljana, Spodnji
Rudnik c. III/8, imenovan 16. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo
založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.

Rg-109364
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01448 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZLATKO, d.o.o., posred-
niška in lastniška prodaja vozil, Ljublja-
na, Berdajsova 9, sedež: Berdajsova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5781370
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Kržalić Edina, Ljubljana, Rožičeva
ul. 9, imenovana 3. 3. 1997.

Rg-109379
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00598 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa GALEB-TRADE, d.o.o.,
zastopstvo, trgovina na drobno in debe-
lo, Ilovški štradon 23, Ljubljana, sedež:
Ilovški štradon 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04613/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe
GALEB-ADRIATIC, d.o.o., Ljubljana
(1/22973/00), spremembo deležev, os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
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Matična št.: 5322405
Osnovni kapital: 9,611.673,80 SIT
Ustanovitelji: Jaklič Jože, Ljubljana,

Ilovški štradon 23, vstop 26. 12. 1989, vlo-
žek 4,826.906,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jaklič Rok, Ljubljana, Ilovški štra-
don 23, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,402.918,45 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jaklič Uroš, Ljubljana, Ilovški štradon
23, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,381.848,45 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 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; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Pripojitev družbe Galeb-Adriatic d.o.o.,
Ilovški štradon 23, Ljubljana na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 24. 12. 1996.

Rg-109380
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00599 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa GALEB-ADRIATIC,
d.o.o., trgovina in proizvodnja, Ilovški
štradon 23, Ljubljana, sedež: Ilovški štra-
don 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22973/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
GALEB-TRADE, d.o.o., Ljubljana
(1/04613/00) s temile podatki:

Matična št.: 5775493
Pripojitev k družbi GALEB-TRADE d.o.o.,

Ilovški štradon 23, Ljubljana (1/4613/00)
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
24. 12. 1996. Pripojitev družbe začne ve-
ljati z vpisom v register po sedežu prevzem-
ne družbe.

Rg-109398
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/17582 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa DILIGENTIA, trgovinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Brest 55,
Ig, sedež: Brest 55, 1291 Ig pri Ljublja-
ni, pod vložno št. 1/10739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5463009
Firma: DILIGENTIA, trgovinsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o., Beethovnova 14,
Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovno-
va 14

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Prek Miro, Premk Peter,

Jelenc Aleš in Zupančič Gregor, vsi izsto-
pili 19. 12. 1994; HERMES, d.o.o., Ljub-
ljana, Kolodvorska 7, vstop 19. 12. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prek Miro, razrešen 19. 12. 1994;
zastopnik Premk Peter, razrešen 19. 12.
1994; zastopnik Zupančič Gregor, razre-
šen 19. 12. 1994; direktor Tatalovič Savo,
Ljubljana, Glavarjeva 16, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109399
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01348 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRADIS, Gradbeno pod-
jetje Ljubljana, p.o., sedež: Ulica Gradni-
kove brigade 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06347/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanovitelje, osnov-
ni kapital, spremembo zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5265401
Firma: GRADIS, Gradbeno podjetje,

Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS, GP Ljublja-

na, d.d.
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Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 609,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
6. 1. 1997, vložek 121,900.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 6. 1. 1997, vložek 60,950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 6. 1.
1997, vložek 142,166.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 6. 1. 1997, vložili
97,678.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 6. 1. 1997, vložili 186,806.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ločnikar Jože, Domžale, Maslejeva
9, razrešen 6. 1. 1997 in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo brez omejitev,
kot začasna uprava; član uprave Kepic Alo-
jz, Mavčiče, Podreča 9, imenovan 6. 1.
1997, zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave; član uprave Tominec Iztok,
Ljubljana, Likozarjeva 12, imenovan 6. 1.
1997, zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave.

Člani nadzornega sveta: Setnikar Jože,
Šantavec Janez, Šajna Anton, Korinšek An-
drej, Likovič Lidija in Komljanec Niko, vsi
vstopili 6. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2651 Proizvodnja cementa; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-

nim materialom; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 01037/00724
– 1997/AK z dne 4. 3. 1997.

Rg-109403
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/16565 z dne 29. 11. 1995
pri subjektu vpisa SELT, d.o.o., trgovina,
inženiring, storitve, Taborniška pot 20,
Hrastnik, sedež: Taborniška pot 20,
1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/06827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5379199
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Hubman Danijel, Mozirje,

Praprotnikova ul. 27, vstop 7. 4. 1990, vlo-
žek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109413
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02849 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa INDUPLATI HOLDING,
Industrija platnenih izdelkov, p.o., Zgor-
nje Jarše, sedež: Kamniška c. 24, Zgor-
nje Jarše, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/00517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovni kapi-
tal, spremembo zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5036496
Firma: INDUPLATI HOLDING, Industri-

ja platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jar-
še, Domžale

Skrajšana firma: INDUPLATI HOLDING,
d.d., Domžale

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vstop 7. 4. 1997,
vložek 191,371.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 4. 1997,
vložek 81,870.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 7. 4.
1997, vložek 163,741.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; upravičenci interne raz-
delitve, vstopili 7. 4. 1997, vložili
130,971.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 7. 4. 1997, vložili 250,749.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarjajo; lastniki trajnih
vlog, vstopili 7. 4. 1997, vložili 79,559.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ivkovič Goran, Domžale, Gregorči-
čeva 27, razrešen 7. 4. 1997 in imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Jurišič Jovan, Ljub-
ljana, Ob sotočju 10, razrešen 7. 4. 1997
kot namestnik direktorja in imenovan za čla-
na uprave, ki zastopa družbo brez omejitev;
član uprave Jazbec Matjaž, Ljubljana, Pal-
mejeva 30, imenovan 7. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kalčič Miran,
Mezgec Mitja in Birk Rajko, vsi vstopili 7. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 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.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi odločbe Agencije št. LP 01105/01037
– 1997/TP z dne 12. 5. 1997.

Rg-109421
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06641 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa BIOTECH INTERNA-
TIONAL, trgovina, proizvodnja in sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Škofjeloška 27,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/28275/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo nalova s temile podatki:

Matična št.: 5959551
Sedež: 1215 Medvode, Goričane 39.

Rg-109428
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07106 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa IBL – INŽENIRING BIRO
LJUBLJANA, podjetje za inženiring, p.o.,
sedež: Železna c. 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, poobla-
stil zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5061245
Firma: IBL – INŽENIRING BIRO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 151,791.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 22. 7. 1996, vložek 151,791.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cunder Frančišek, Trzin, Mengeš,
Prešernova 47, imenovan 22. 7. 1996. Pri
sklepanju, odpovedovanju ali spreminjanju
kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju prav-
nih poslov izven okvira rednega in običajne-
ga teka poslovanja družbe, pri najemanju
kreditov ali posojil, pri dajanju komercialnih
ali blagovnih kreditov, pri najemanju ali da-
janju garancij, poroštev, hipotek in drugih
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oblik zavarovanj, pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, pri investicijah, pri
ustanavljanju družb – hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe, pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera direktor potrebuje pi-
smeno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-109437
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01520 z dne 26. 3. 1997
pri subjektu vpisa POSPEŠEVALNI CEN-
TER ZA MALO GOSPODARSTVO, sedež:
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22097/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748542
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-109446
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06797 z dne 21. 3. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE VRHNIKA, polna odgovornost, Pot
na Tojnice 40, Vrhnika, sedež: Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/01298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovni kapi-
tal, spremembo zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5015707
Firma: KOMUNALNO PODJETJE VRH-

NIKA, proizvodnja in distribucija vode,
d.d.

Skrajšana firma: KOMUNALNO POD-
JETJE VRHNIKA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 165,935.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Vrhnika,

izstop 5. 2. 1996; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 5. 2. 1996, vložek 41,849.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Občina Vrhni-
ka, Vrhnika, Tržaška cesta 1, vstop 5. 2.
1996, vložek 96,186.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 2.
1996, vložek 6,975.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 5. 2. 1996,
vložek 6,975.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 5. 2. 1996, vložili 13,950.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Miljkovič Vera, razrešena 5. 2.
1996 kot vodja finančno računovodskega
sektorja; direktor Jakin Stojan, Vrhnika, Ga-
brče 25, razrešen 5. 2. 1996 in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, kot začasni poslovodni organ.

Člani nadzornega sveta: Turk Jože, Draš-
ler Beba, Suhadolc Alojz, Treven Andrej,
Gerdina Slavka in Walner Jože, vsi vstopili
5. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 9000 Storitve javne higiene;
9304 Pogrebne storitve.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00906/00475
– 1996/BJ, z dne 18. 12. 1996.

Rg-109452
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06346 z dne 17. 3. 1997
pri subjektu vpisa A IN D, trgovina-inženi-
ring-marketing, d.o.o., sedež: Vrhovci c.
XXI/29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08110/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo de-
leža, zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in preoblikovanje iz d.o.o. v komanditno
družbo s temile podatki:

Matična št.: 5394406
Firma: F-FINK, trgovina in prevozi,

k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: F-FINK, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Fink Darko, Ljubljana, Vr-

hovci, c. XXI/29, vstop 27. 11. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Perc Andrej, Ilirska Bistrica, Rozma-
nova ulica 34, vstop 17. 6. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fink
Drago, izstop 27. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-109468
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00908 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT PREVENT,
d.o.o., proizvodnja, trgovina, uvoz, izvoz,

zastopstvo, propaganda, svetovanje,
poučevanje, projekti, analize, pregledi
in meritve, Ljubljana, sedež: Bežigrad 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426537
Firma: INŠTITUT PREVENT, Podjetje

za celovito rešitev preventivne varnost-
ne problematike, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-
sta 134

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2752 Litje jekla; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Rg-109469
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06091 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa VINOZ, podjetje za pro-
dajo vin, d.o.o., Ljubljana, Stegne 19,
sedež: Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22095/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5731011
Firma: VINOZ, podjetje za prodajo vin,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 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
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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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;

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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-109481
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06774 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa GROŠ, Podjetje za uvoz
in izvoz, trgovino, proizvodnjo in servis,
d.o.o., Ljubljana, Nadgoriška 61, Črnu-
če, sedež: Nadgoriška 61, 1231 Ljublja-
na Črnuče, pod vložno št. 1/04960/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo priimka
in naslova ustanovitelja (Grošelj Mateja) s
temile podatki:

Matična št.: 5326737
Firma: GROŠ, Podjetje za uvoz in iz-

voz, trgovino, proizvodnjo in servis,
d.o.o., Ljubljana Črnuče

Osnovni kapital: 1,582.600 SIT
Ustanovitelji: Grošelj Vincenc, Ljubljana

Črnuče, Nadgoriška 61, vstop 16. 3. 1990,
vložek 778.866 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grošelj Andrejka, Ljubljana Črnu-
če, Nadgoriška 61, vstop 25. 8. 1993, vlo-
žek 401.867 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mlakar Mateja, Ljubljana, Tacenska
94, vstop 25. 8. 1993, vložek 401.867
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 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;
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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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
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; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 92621 Dejav-
nost 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; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109483
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01372 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa DUZA, Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež:
Ljubljanska 46, Duplica, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/22709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
ustanovitelja, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5786606
Firma: KVARK, servis, vzdrževanje in

proizvodnja elektronske opreme, d.o.o.,
Kamnik

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

Ustanovitelj: Zaplotnik Dušan, izstop
18. 2. 1997; Zaplotnik Boštjan, Kamnik,
Ljubljanska cesta 46, Duplica, vstop 18. 2.
1997, vložek 1,516.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zaplotnik Dušan, razrešen 18. 2.
1997; direktor Zaplotnik Boštjan, imeno-
van 18. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 45310 Električne inštalacije;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
65210 Finančni zakup (leasing); 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109489
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06397 z dne 16. 5. 1997
pri subjektu vpisa LI HUA, družba za trgo-
vinsko in storitveno dejavnost, d.o.o., se-
dež: Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27298/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5926564
Firma: ZHEJIANG, družba za trgovin-

sko in storitveno dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: ZHEJIANG, d.o.o.,

Ljubljana
Ustanovitelji: Liu Botong, izstop 25. 10.

1996; Chen Mince, R Kitajska Zhejiang,
vstop 9. 11. 1995, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lin Xiaoyue,
R Kitajska, Zhejiang, vstop 25. 10. 1996,
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vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zhang Guoyong, R Kitajska, Zhe-
jiang, vstop 25. 10. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109490
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02377 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTROMONTAŽA,
elektromontažno in projektivno podjet-
je, p.o., Ljubljana, Tržaška cesta 126,
sedež: Tržaška cesta 126, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovni kapital, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5067308
Firma: ELEKTROMONTAŽA, elektro-

montažno in projektivno podjetje, d.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ELEKTROMONTAŽA,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 79,094.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski LO Ljubljana-Vič,

izstop 19. 12. 1996; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
19. 12. 1996, vložek 7,909.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
19. 12. 1996, vložek 7,909.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 19. 12. 1996, vložek 39,548.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičen-
ci interne razdelitve, vstopili 19. 12. 1996,
vložili 15,819.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 19. 12. 1996, vložili 7,909.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Mulej Bojan,
Novak Franc in Stojan Darko, vsi vstopili
19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 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
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije LP 01065/01050 –
1997/JM z dne 22. 4. 1997.

Rg-109495
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01292 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/29285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1125389
Firma: BOJIČ, storitve in trgovina, k.d.,

Ljubljana
Skrajšana firma: BOJIČ, k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva uli-

ca 40
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Bojič Božidar, Ljubljana,

Jakčeva ulica 40, vstop 18. 2. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bojič Vlado, Ljubljana, Celovška ce-
sta 264, vstop 18. 2. 1997, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bojič Božidar, imenovan 18. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109497
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06727 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa SALT, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 47, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09420/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in naslo-
va družbenika Rolih Deana s temile podatki:

Matična št.: 5434912
Firma: SALT, računalniški inženirng,

d.o.o., Ljubljana, Robbova 2
Sedež: 1000 Ljubljana, Robbova 2
Ustanovitelj: Rolih Dean, Ljubljana, Ker-

snikova 12, vstop 6. 11. 1990, vložek
545.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109512
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01465 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/29200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1122754
Firma: DOMADENIK, Elektroinstalaci-

je v gradbeništvu, d.o.o., Cesta 20. julija
6, Zagorje ob Savi

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

20. julija 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Domadenik Drago, Zagorje

ob Savi, Cesta 20. julija 6, vstop 26. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Domadenik Drago, imenovan 26. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Domadenik Darja, Zagorje ob Savi,
Cesta 20. julija 6, imenovana 26. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-109515
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01574 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa SBG, Družba za udelež-
bo na trgu gredbenega materiala, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 156 – WTC,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5931436
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 750,000.000 SIT
Ustanovitelj: EPIC, GOLDSCHEIDER

UND WURMBOECK, Unternehmensbera-
tungsgesellschaft m.b.H, izstop 28. 2.
1997; FIDES PARTNER AG, Švica, Bleic-
herweg 33, Zuerich, vstop 28. 2. 1997,
vložek 750,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Eckert Matthias, razrešen 28. 2.
1997; direktorica Regula Elisabeth Haefe-
lin, Švica, Noetzlistrasse 10, Zuerich, ime-
novana 28. 2. 1997, kot v.d. direktorica
lahko le s soglasjem prokurista sklene na-
slednje pogodbe oziroma pravna dejanja:
pogodbe, za katere je tako določeno s prav-
nim načrtom družbe; nakup, prodaja ali
obremenitev nepremičnin; najemanje, pro-
daja ali obremenitev nepremičnin; najema-
nje in dajanje posojil, ki presegajo 20.000
DEM v tolarski protivrednosti.

Rg-109524
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02979 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRADEMERC INTERNA-
TIONAL, trgovina, d.o.o., sedež: Cesta
27. aprila 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29054/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov in družbene pogodbe z dne
23. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 1124757
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Ustanovitelj: Drobež Andraž, izstop
23. 5. 1997; Maglica Anton, Kozina, Kla-
nec pri Kozini 19, vstop 23. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drobež Andraž, Ljubljana, Cankarje-
va 4, imenovan 26. 11. 1996, ne sme brez
pisnega soglasja družbenika sklepati po-
godb razpolagati ali obremeniti nepremični-
no s hipoteko, ter enako pravno pravico,
trgovati s pravicami intelektualne lastnine,
najemati kredite v višjem znesku, kot
15.000 DEM mesečno, sklepati pravne po-
sle, katerih skupna vrednost mesečno
15.000 DEM, ustanavljati družbe, zaposlo-
vati delavce; direktor Maglica Anton, ime-
novan 23. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-109527

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02856 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI
ZAVOD JELKA, Glavarjeva 18a, Ljublja-
na, sedež: Glavarjeva 18a, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049946
Firma: VRTEC JELKA
Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:

5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-109528

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02451 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa DEKORATIVNA, tovarna
dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana, ce-
lovška 280, sedež: Celovška 280, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00735/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča začetek
redne likvidacije, spremembo firme, sede-
ža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5041368
Firma: DEKORATIVNA, tovarna deko-

rativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: DEKORATIVNA, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-
ljanske brigade 31

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horjak Franc, razrešen 30. 4. 1997;
likvidacijski upravitelj Kozinc Miha, Ljublja-
na, Krivec 12, imenovan 1. 5. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-109529

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02627 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa TEAM TRAINING, Pod-
jetje za menedžersko usposabljanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Polanško-
va 18, sedež: Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20491/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti, spremembo poslovnih deležev,
ustanovitelja, firme in družbene pogodbe z
dne 21. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5698898

Firma: TEAM TRAINING, Podjetje za
menedžersko usposabljanje in svetova-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: TEAM TRAINING,
d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: TEAM TRAINING INTERNA-
TIONAL MANAGEMENTCONSULTING,
GesbmH, Dunaj, Avstrija, Isbarygasse 12,
vstop 22. 10. 1992, vložek 1,350.109,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Somme-
regger Heinrich, izstop 21. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109530
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02943 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa KL, Svetovanje – trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Podrožniška
pot 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1191454
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Lorbek Slavko, Ljubljana, Kersnikova
ulica 10, imenovan 13. 5. 1997.

Rg-109533
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02895 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa ELTIMA, trgovina, za-
stopanje in posredovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 291, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07716/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
razširitev dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 20. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5408008
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:

3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 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 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih 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; 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
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na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
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; 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; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-109700
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02654 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa CHA – INTERMERKUR,
trgovska izvozna in uvozna družba z
omejeno odgovornostjo, Ljubljana, se-
dež: Trdinova cesta 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24574/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5792851
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dernič Janko, razrešen 29. 1. 1997;
direktor Šketa Mitja, Ljubljana, Gorjančeva
12, imenovan 29. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-109701
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02656 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa BIRO 90, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vošnjakova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5810132
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-

va 7.

Rg-109704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02690 z dne 12. 6. 1997
pri subjektu vpisa ROSE STAR, trgovina in
storitve, d.o.o., 1110 Ljubljana, Zaloška
cesta 143, sedež: Zaloška cesta 143,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, zastop-
nika in akta o ustanovitvi z dne 7. 5. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5885477
Ustanoviteljica: Kolenc Stanislava, izstop

7. 5. 1997; Okršlar Stanka, Ljubljana, Reš-
ka ulica 27, vstop 7. 5. 1997, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolenc Stanislava, razrešena 7. 5.
1997; zastopnica Londero Stanka, razreše-
na 7. 5. 1997; direktorica Okršlar Stanka,
imenovana 7. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-109717
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03164 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/29335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1196227
Firma: ANDIRAMI, storitve in trgovina,

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

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Ipavčeva uli-

ca 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Majcen Janja, Ljublja-

na, Ipavčeva ulica 2, vstop 30. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Maj-
cen Janja, imenovana 30. 5. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 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;
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;
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; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne sto-
ritve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109786
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02421 z dne 24. 3. 1997
pod št. vložka 1/29060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5948975
Firma: USTVARJALNO SREDIŠČE

BREZNIKAR, zavod, Šmartno pri Litiji,
Ustje 6

Skrajšana firma: USTVARJALNO SRE-
DIŠČE BREZNIKAR, zavod

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji,

Ustje 6
Ustanoviteljica: Breznikar Marija Magda-

lena, Šmartno pri Litiji, Ustje 6, vstop 15. 5.
1996, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Breznikar Marija Magdalena, ime-
novana 15. 5. 1996, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 8030 Višješolsko in
visokošolsko izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9252 Dejavnost muzejev,
varstvo kulturne dediščine.

Rg-109807
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00183 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA,
sedež: Zaloška cesta 29, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komadina Dominik, razrešen 17. 10.
1996; zastopnica Volkar-Cedilnik Silva,
Ljubljana, Tacenska 115, imenovana
17. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev kot v.d. direktorice.

Rg-109809
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02033 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI
ZAVOD ˝CICIBAN˝ LJUBLJANA, sedež:
Šarhova 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Firma: VRTEC CICIBAN
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:

5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje.

Rg-109836
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03948 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA MI-
ZARJEV IN SORODNIH STROK OPRE-
MALES, z.o.o., Ljubljana, sedež: Rimska
c. 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5000815
Ustanovitelji: Kušar Anton, Ljubljana, Ur-

šičev Štradon 50, vstop 23. 6. 1992, vlo-

žek 34.700 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Kušar Stanislav, Ljub-
ljana, Uršičev Štradon 50, vstop 23. 6.
1992, vložek 34.700 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Lancoš Savo
ml., Ljubljana, Cesta v Mestni log 26, vstop
23. 6. 1992, vložek 34.900 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Logar
Janko, Ljubljana Senožeti 18, vstop 23. 6.
1992, vložek 34.100 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Maček Matevž,
Dobrova pri Ljubljani, Devce 8, vstop 23. 6.
1992, vložek 31.500 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Petričevič Fra-
nja, Ljubljana, Titova c. 376a, vstop 23. 6.
1992, vložek 31.500 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Bitenc Božo,
Ljubljana, Gosposka 10, vstop 23. 6. 1992,
vložek 34.200 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Cimperman Vlasta,
Ljubljana, Smrtnikova 4, vstop 23. 6. 1992,
vložek 31.500 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Gašperlin Alojz, Kranj,
Ul. Gorenjskega odreda 16, vstop 23. 6.
1992, vložek 32.500 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Hočevar Emil,
Ljubljana, Vodnikova 31, vstop 23. 6. 1992,
vložek 34.900 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Kaluža Alojz, Ljubljana,
Pot na Hreše 3a, vstop 23. 6. 1992, vložek
31.500 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Premk Pavel, Ljubljana, Ster-
nadova 13, vstop 23. 6. 1992, vložek
34.900 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Šeme Helena, Ljubljana, Miv-
ka 12, vstop 23. 6. 1992, vložek 31.500
SIT, odgovornost: odgovarja do določene
višine; Tanko Marjan, Ribnica, Hrovača 22,
vstop 23. 6. 1992, vložek 34.100 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Zavodnik Franc, Ljubljana, Medveščakova
6, vstop 23. 6. 1992, vložek 34.100 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne; Žerjel Alenka, Ljubljana, Krivec 1, vstop
23. 6. 1992, vložek 31.500 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Žmuc
Aljaž, Ljubljana, Tacenska 96, vstop 23. 6.
1992, vložek 34.100 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Šemrov Tomaž,
Ljubljana, Layerejeva 12, vstop 16. 5.
1995, vložek 33.600 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Cimerman Egi-
dij, Škofljica, Glinek 21, vstop 16. 5. 1995,
vložek 36.800 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Brišar Marjan, Ljubljana
Šentvid, Gunceljska 13, vstop 16. 5. 1995,
vložek 35.200 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Okretič Vladimir, Ljub-
ljana, Gornji Rudnik c. III/8, vstop 16. 5.
1995, vložek 35.400 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Košir Julijan,
Medvode, Gorenjska c. 3, vstop 17. 5.
1995, vložek 34.400 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Mušič Janez,
Ljubljana Šentvid, Pipanova pot 15, vstop
18. 5. 1995, vložek 34.900 SIT, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine; Krži-
šnik Slavko, Gorenja vas, Gorenja vas 129,
vstop 22. 5. 1995, vložek 37.300 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Meznarič Jože, Medvode, Zg. Pirniče 119,
vstop 23. 5. 1995, vložek 35.300 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Bezjak Jakob, Ljubljana, Hošiminhova 3,
vstop 23. 5. 1995, vložek 34.600 SIT, od-
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govornost: odgovarja do določene višine;
Podržaj Darko, Grosuplje, Velika Račna 30,
vstop 7. 6. 1995, vložek 36.200 SIT, od-
govornost: odgovarja do določene višine;
Stupica Davorin, Lukovica pri Domžalah,
Šentvid 12, vstop 7. 6. 1995, vložek
37.300 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine; Sever Alojz, Brezovica pri
Ljubljani, Na Brezno 37, vstop 9. 6. 1995,
vložek 35.400 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Rožmanc Janez, Ljub-
ljana, Gerbičeva 84, vstop 21. 6. 1995,
vložek 34.900 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine; Sitar Jože-Miha, Šen-
čur pri Kranju, Velesovska 20, vstop 23. 6.
1995, vložek 36.200 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Kovač Janez,
Ljubljana Šentvid, Kocjanova 1, vstop 27. 6.
1995, vložek 35.400 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Slejko Franc,
Ljubljana, Cesta na Vrhovce 27a, vstop 3. 7.
1995, vložek 35.400 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Zadnikar Milan,
Ljubljana, Brdnikova 24, vstop 4. 7. 1995,
vložek 36.200 SIT, odgovornost: odgovarja
do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
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.; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 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; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109876
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02334 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa THOMAS, Uvozno iz-

vozno podjetje za trgovino na debelo in
drobno, d.o.o., Dol pri Ljubljani, sedež:
Videm 11č, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/10856/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1190423
Firma: KRAKER, proizvodnja in trže-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAKER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kraker Saša, izstop 17. 4.

1997; Kraker Tomaž, Videm, Videm 11č,
vstop 17. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kraker Saša, razrešena 17. 4.
1997; direktor Kraker Tomaž, imenovan
17. 4. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Rg-109887

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00548 z dne 20. 5. 1997
pod št. vložka 1/29254/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1125745
Firma: ŠUKLJE IN DRUŽBENICA, k.d.,

podjetje za raziskovanje trga in poslov-
no svetovanje, Ljubljanska cesta 4, Gro-
suplje

Skrajšana firma: ŠUKLJE IN DRUŽBE-
NICA, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1290 Grosuplje, Ljubljanska

cesta 4
Osnovni kapital: 5.500 SIT
Ustanoviteljici: Šuklje Ljudmila, vložek

5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Šuklje Dijana, vložek 500
SIT, odgovornost: ne odgovarja, obe iz Gro-
suplja, Ljubljanska c. 4, vstopili 23. 1.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šuklje Ljudmila, imenovana 23. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-109894
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01323 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa HYDRO SLOVENIJA,
marketing, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana, Slovenija; HYDRO
SLOVENIA, marketing, trade and produc-
tion, Ltd, Ljubljana, Slovenia, sedež: Can-
karjeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26058/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5872065
Osnovni kapital: 106,500.000 SIT.

Rg-109897
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01648 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa JAKŠA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Brnčičeva 19e,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 19e, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03264/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5307708
Firma: JAKŠA, podjetje za proizvod-

njo in razvoj magnetnih ventilov, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1231 Ljubljana, Šlandrova ul. 8
Ustanovitelji: Jakša Stanislav st., Porto-

rož, Stara cesta 19, vstop 20. 11. 1989,
vložek 710.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jakša Stanislav ml., Ljubljana, Ga-
ča 3, vstop 20. 11. 1989, vložek 710.150
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jakša An-
tonija, Portorož, Stara cesta 19, vstop
17. 3. 1997, vložek 710.150 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šanta Matejka, Ljub-
ljana, Petkova ul. 65, vstop 17. 3. 1997,
vložek 710.150 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
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Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena 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; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-

jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 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); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7230 Obdelava podat-
kov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-109902
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02306 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa KRTINA, Založništvo,
d.o.o., Ljubljana, Komenskega 7, sedež:
Komenskega 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10869/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in dopolnitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462177
Firma: KRTINA, Založništvo, d.o.o.,

Ljubljana, Beethovnova 9
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 9
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:

5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-109914
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02920 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTRO POČIVAVŠEK,
proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska 119a, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/06353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, deležev ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356270
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Počivavšek Andrej, Domža-

le, Ljubljanska 119a, vstop 2. 3. 1990, vlo-
žek 1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
4531 Električne inštalacije; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-

no s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-100056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02759 z dne 4. 7. 1996
pri subjektu vpisa PAKO, podjetje za pre-
delavo papirja in lepenke, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka cesta, sedež: Letališka
cesta, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
pooblastil zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5039827
Ustanovitelj: KTL, Papirna konfekcija,

Podjetje za predelavo papirja in lepenke,
p.o., izstop 9. 4. 1996; Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 9. 4.
1996, vložek 65,197.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojc Jožef, Škofljica, Gradišče nad
Pijavo Gorico 163, razrešen 30. 5. 1996 in
ponovno imenovan za direktorja, ki potrebu-
je soglasje skupščine za: sklepanje pogodb
s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali obre-
menjujejo nepremičnine; sklepanje pogodb
o vlaganju sredstev v druge družbe; sklepa-
nje pogodb o prodaji delnice ali kapitalskih
naložb v drugih družbah; sklepanje pogodb
o kreditu, posojilnih pogodbah, pogodb o
obročnem odplačevanju, leasing pogodb ne
glede na njihovo vrednost; sklepanje pogodb
o nabavi investicijske opreme ali oddaji inve-
sticijskih del, ne glede na njihovo vrednost;
sklepanje pogodb o dolgoročni proizvodni
kooperaciji; sklepanje pogodb o poroštvu in
drugih pogodb, s katerimi se prevzemajo ob-
veznosti drugih pravnih oseb ali utrjujejo nji-
hove obveznosti; sklepanje najemnih in za-
kupnih pogodb; sklepanje pogodb o zapo-
slovanju, prezaposlovanju ali pogodb o delu.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1996:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debe-
lo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje.

Rg-101114
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04189 z dne 3. 12. 1996
pri subjektu vpisa IACTA, svetovanje, pro-
jektiranje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Čargova 15, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23811/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824168
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Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 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; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja
malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlakna-
tega cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2971 Proizvod-

nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
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 pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
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.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, 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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
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mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 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 in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90005 Druge storitve javne higiene; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-101673
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05888 z dne 5. 12. 1996
pod št. vložka 1/28686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5986001
Firma: PAOLA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

V Loki 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krilova Olga in Abdulkin

Andrej, oba iz Moskve, Rusija, Lobnen-
skaja 4-33, vstopila 14. 11. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Frantar Tina, Ljubljana, Vodnikova
308, imenovana 14. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev do višine osnovnega
kapitala, nad tem zneskom s soglasjem
skupščine družbe; prokuristka Krilova Ol-
ga, imenovana 14. 11. 1996; prokurist Ab-
dulkin Andrej, imenovan 14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 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 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-
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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 ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Da-
janje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-102248
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03492 z dne 30. 10. 1996
pod št. vložka 1/28556/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5952905
Firma: G.I.P., investicijsko gradbeno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: G.I.P., d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIANT, gradbena me-

hanizacija in gradnja teniških igrišč, d.o.o.,
Ljubljana, Pot k Savi 45, vstop 8. 7. 1996,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; IMOBILIA, podjetje za svetovanje,
organiziranje in opravljanje drugih storitev
pri prometu z nepremičninami, d.o.o., Ljub-
ljana, Nazorjeva 12, vstop 8. 7. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; PORTO COMPANY, podjetje za za-
stopanje, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Prečna 6, vstop 8. 7. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Udovič Martin, Ljubljana, Peruzzijeva
41, imenovan 8. 7. 1996, za posle, ki pre-
segajo vrednost 5.000 DEM, preračunano
v tolarsko protivrednost po prodajnem pod-
jetniškem tečaju Nove LB, d.d., Ljubljana,
na dan sklenitve posla, potrebuje soglasje
vseh družbenikov; prokurist Tomažin Aleš,
Ljubljana, Ob sotočju 6, imenovan 8. 7.
1996; prokurist Stefanija Vanja, Ljubljana,
Grrasselijeva 20, imenovan 8. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-

pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 511 Posredništvo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 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; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
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nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-103523
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04988 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa STUDIO A3J, grafično
oblikovanje in projektiranje, sedež: Rus-
janov trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5898404
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 159.

Rg-103524
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04876 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa GRUMIL, MILIČ IN DRU-
GI, d.n.o., proizvodno trgovsko storitve-
no podjetje, Tomačevo 45a, Ljubljana,
sedež: Tomačevo 45a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27999/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5944856
Firma: GRUMIL, MILIČ in DRUGI,

d.n.o., proizvodno trgovsko storitveno
podjetje, Ljubljana

Skrajšana firma: GRUMIL, MILIČ in
DRUGI, d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Kurilniška 18.

Rg-104423
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06181 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa GIP BETON MTO, Splo-
šna dela v gradbeništvu, d.o.o., Zagorje
ob Savi, sedež: Cesta Otona Zupančiča
13, 1412 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/19650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5657245
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

Otona Župančiča 23b.

Rg-104536
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06638 z dne 6. 2. 1997
pod št. vložka 1/28890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996953
Firma: ACES PUNLIC RELATIONS,

d.o.o., Poslovni stiki, Ljubljana
Skrajšana firma: ACES PUBLIC RELA-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ACES International Public

Relations GesmbH, Wien, Blobnergasse 2,

vstop 9. 6. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Drozg Tomaž, Ma-
ribor, Slovenska 38, vstop 9. 6. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petermann Klaus, Wien, Blobnergasse 2,
imenovan 9. 6. 1996, zastopa družbo do
vrednosti ATS 350.000 samostojno, v pre-
sežku pa s pismenim soglasjem drugega di-
rektorja; direktor Drozg Tomaž, imenovan
9. 6. 1996, zastopa družbo do vrednosti ATS
350.000 samostojno, v presežku pa s pi-
smenim soglasjem drugega direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij.

Rg-105216
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00410 z dne 17. 3. 1997
pri subjektu vpisa F & M GRAD, podjetje
za gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje, Agrokombinatska 2, sedež:
Agrokombinatska 2, 1260 Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/18482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5648386
Firma: EXT, storitve, trgovina in trans-

port, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EXT, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 216
Ustanovitelj: Kljajić Fikreta, izstop 17. 1.

1997; Kljajić Emir, Ljubljana, Gabrov trg
31, vstop 17. 1. 1997, vložek 1,550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105277
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06590 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa MAXI JAVORNIK, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in
finančno svetovanje, d.n.o., Ljubljana,
Pohorskega bataljona 107, sedež: Po-
horskega bataljona 107, 1113 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spre-
membo osnovnega kapitala, sedeža, dejav-
nosti, datuma in tipa za II. zastopnika in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5522498
Firma: MAXI TEX, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve in finančno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MAXI TEX, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Javornik Jurij in Javornik

Marta, oba iz Ljubljane, Poh. bataljona 107,

izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 6. 12.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Javornik Jurij, razrešen 6. 12. 1996
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnica Javor-
nik Marta, razrešena 6. 12. 1996 in ponov-
no imenovana za zastopnico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z 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-
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dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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.; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-105464
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06600 z dne 3. 3. 1997
pod št. vložka 1/28975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996864
Firma: KOLAR IN OSTALI, družba za

gostinsko in trgovinsko dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: KOLAR IN OSTALI,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 156
Ustanoviteljici: Kolar Andreja, Ljubljana,

Peričeva ulica 5, vstop 5. 12. 1996, vložek
1.980 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Remec Milena, Brezovi-
ca pri Ljubljani, V Loki 28, Dragomer, vstop
5. 12. 1996, vložek 20 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kolar Andreja, imenovana 5. 12.
1996, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno, doma in v tujini ter posamično; za-
stopnica Remec Milena, imenovana 5. 12.
1996, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno, doma in v tujini ter posamično.

Dejavnost, vpisana dne 3. 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;
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-
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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; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-107209
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00793 z dne 11. 3. 1997
pod št. vložka 1/29003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124595
Firma: KOMESS, d.o.o., proizvodnja,

trgovina, storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: KOMESS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošiče-

va 13
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačević Mehmed, Banja

Luka, Njegoševa 2a, vstop 31. 1. 1997,
vložek 1,650.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kovačević Mehmed, imenovan 31. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Suhadolc Slavko, Ljubljana, Skopčeva
ul. 1, imenovan 31. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktorica Lović Zuhra,
Ljubljana, Apihova 34, imenovana 31. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; skup-
na prokuristka Kovačević Sanita, Banja Lu-
ka, Njegoševa 2a, imenovana 31. 1. 1997,
obe prokuristki nastopata tako, da lahko le
skupaj zastopata družbo; skupna prokurist-
ka Kovačević Seila, Banja Luka, Njegoševa
2a, imenovana 31. 1. 1997, obe prokurist-
ki nastopata tako, da lahko le skupaj zasto-
pata družbo.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-107259
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02114 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa YUE FENG ENTERCO, med-
narodno podjetje, d.o.o., 1000 Ljublja-
na, Vidovdanska 2, sedež: Vidovdanska
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, direktor-
ja, dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 8. 4. 1997 s temile podatki:
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Matična št.: 5879108
Firma: GUO TAI, mednarodno podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: GUO TAI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 92
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zhen Lin, razrešen 13. 3. 1997; di-
rektor Polšak Damjan, Ljubljana, Bilečan-
ska 2, imenovan 13. 3. 1997, zastopa druž-
bo le s soglasjem prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet.

Rg-107294
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01683 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa ICEC HOLDING, sveto-
vanje, inženiring in trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28385/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala
in akta o ustanovitvi z dne 8. 4. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5971101
Firma: ICEC VIDEM KRŠKO, svetova-

nje, inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma:ICEC VIDEM KRŠKO,

d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: ICEC, svetovanje, inženiring

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 19. 8. 1996, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107630
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00516 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRICO, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Menardova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe z dne 23. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5487307
Sedež: 1000 Ljubljana, Suhadolčano-

va 37
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 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; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107639
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01137 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa JOKER TRADE, podjet-
je za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova 8, sedež: Vodnikova 8, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16617/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
z dne 25. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5591970
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:

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.

Rg-107681
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01924 z dne 24. 4. 1997
pod št. vložka 1/29171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192728
Firma: MMV MEGA, d.o.o., Gostinstvo,

trgovina in storitve, Domžale
Skrajšana firma: MMV MEGA, d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Študljanska

ul. 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Manček Mojca, Dol pri

Ljubljani, Beričevo 5a, vstop 23. 4. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vidmar Marjan, Domžale, Ljubljan-
ska cesta 85, vstop 23. 4. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Manček Mojca, imenovana 23. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 28520 Splošna mehanična

dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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 apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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
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kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 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);
60240 Cestni tovorni promet; 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;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa.

Rg-107904
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02505 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/29288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194186
Firma: BIRO ARCUS, d.o.o., podjetje

za arhitekturo, svetovanje in inženiring,
Ljubljana

Skrajšana firma: BIRO ARCUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod topoli 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kristl Živa, Ljubljana,

Pod topoli 53, vstop 20. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kristl Živa, imenovana 20. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debe-
lo 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-

dinjstvo; 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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107941
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02566 z dne 19. 5. 1997
pod št. vložka 1/29249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194291
Firma: KRESTO, proizvodnja in trgovi-

na s kmetijskimi proizvodi, d.o.o., Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zvonarska 1
Osnovni kapital: 9,100.000 SIT
Ustanovitelja:VEREINIGTE SCHAEL-

MUEHLEN GBMH-J. BERTAGNOLI, Her-
zogenburg, Avstrija, Wielandstal 16, vstop
22. 4. 1997, vložek 6,370.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lazar Dušan, Ljub-
ljana, Malejeva 22, vstop 22. 4. 1997, vlo-
žek 2,730.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lazar Dušan, imenovan 22. 4. 1997,
zastopa in predstavlja družbo samostojno
pri poslih katerih vrednost ne presega SIT
protivrednosti 10.000 – DEM; pri poslih
katerih vrednost presega SIT protivrednost
10.000 – DEM, kakor tudi vedno, ne glede
na vrednost posla, pri poslih katerih pred-
met je razpolaganje z nepremičninami (pri-
dobitev, odsvojitev, obremenitev), ustanovi-
tev in ukinitev podružnic, prevzem jamstev,
sooodgovornosti in garancij, najemanje kre-
ditov, odobravanje finančnih kreditov, skle-
panje in spreminjanje najemnih, zakupnih in
leasing pogodb, s katerimi je družba vezana
za dalj od enega leta, sklepanje licenčnih
pogodb in sklepanje pogodb za prevzem
dobička in izgub, sme zastopati in predstav-
ljati družbo samo skupaj s prokuristom ali
na osnovi posebnega pooblastila skupšči-
ne; pri investicijah samostojno zastopa druž-
bo do SIT protivrednosti zneska 5.000 –
DEM, če pa investicija presega to vrednost,
sme družbo zastopati smo, če se investicije
opravljajo v smislu specificiranih sklepov
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skupščine; prokurist Sesardić Nikša, Bet-
hesda, 9007 Ewing Dr., imenovan 22. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01300 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pri-
delavo; 01420 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 15110 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninske-
ga; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov; 15330 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Pre-
delava čaja in kave; 15870 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 15890 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60100 Železniški promet; 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; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 65210 Finančni za-
kup (leasing).

Pri dejavnosti pod šifro 51180 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-108219
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02154 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa GORIČANE, tovarna pa-
pirja Medvode, d.d., sedež: Ladja 10,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/02616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 11. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5042291.

Rg-108244
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00755 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa GORIČANE, tovarna pa-
pirja Medvode, d.d., sedež: Ladja 10,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/02616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5042291
Osnovni kapital: 437,375.000 SIT.

Rg-108270
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00891 z dne 16. 5. 1997
pri subjektu vpisa TOBO’S, podjetje za tr-
govino, turizem, gostinstvo, transport in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana. sedež: Pr-
žanska 10e, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09393/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, druž-
bene pogodbe z dne 6. 2. 1997 ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5427240
Firma: TOBO’S, podjetje za trženje in

proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 53
Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 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; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-

nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 5. 2. 1998 / Stran 753

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 usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-108286
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02109 z dne 8. 5. 1997

pod št. vložka 1/29213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1190105
Firma: 3D TECHNOLOGIES & ARTS,

JELIĆ IN OSTALI, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.n.o.

Skrajšana firma: 3D TECHNOLOGIES
& ARTS, JELIĆ IN OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1353 Borovnica, Demšarjeva 3
Ustanovitelja: Jelić Nikola in Jelić Dra-

gana, oba iz Ljubljane, Scopolijeva 19,
vstopila 7. 4. 1997, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jelić Nikola, imenovan 7. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Jelić Dragana, imenovana 7. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 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; 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; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-

pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-108288
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02171 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa GRAHEK, izdelava re-
klamnih artiklov, sitotisk in tampotisk,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ilirska 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02746/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, osnovnega kapitala, deležev,
tipa zastopnika, dejavnosti in družbene po-
godbe z dne 3. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5300827
Sedež: 1000 Ljubljana, Savlje 87
Osnovni kapital: 17,591.424 SIT
Ustanovitelja: Grahek Borut, Stahovi-

ca, Brezje nad Kamnikov 37, vstop
30. 10. 1989, vložek 8,795.712 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Grahek Danje-
la, Ljubljana, Ulica na grad 11, vstop
30. 10. 1989, vložek 8,795.712 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Grahek Danjela, razrešena 17. 3.
1997 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, kot namestnica
direktorja; zastopnik Grahek Borut, razre-
šen 17. 3. 1997 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 5. 1997:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 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; 3621 Kovanje kovancev in medalj;
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-
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delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi 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; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 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; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-108290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02727 z dne 21. 5. 1997

pri subjektu vpisa B.E.R., trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tometova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16718/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5653100
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 12
Ustanovitelj: Samardžija Aleš, Ljubljana,

Trubarjeva cesta 81, vstop 21. 2. 1992,
vložek 1,846.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108310
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01260 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa SPA CONSULTING, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Stegne 27, sedež: Stegne 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26483/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in druž-
bene pogodbe z dne 20. 2. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5779596
Firma: SPA CONSULTING, podjetje za

trgovino in storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: SPA CONSULTING,

d.o.o., Domžale
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikar-

ska 1.

Rg-108938
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06359 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa DESIGN CENTER, druž-
ba za trženje, zastopanje in posredova-
nje v domači in mednarodni trgovini, iz-
voz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pri-
sojna ulica 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28334/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5971381
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

158.

Rg-108953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01496 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa DOLLAR, podjetje za
zastopstva, izvoz-uvoz, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Kamnik, Ljubljan-
ska 21a, sedež: Ljubljanska 21a, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/07579/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, akta o ustanovitvi z dne 4. 11.
1996, firme in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5399769
Firma: DOLLAR, podjetje za za-

stopstva, izvoz-uvoz, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o.

Skrajšana firma: DOLLAR, d.o.o.
Sedež: 1230 Domžale. Breznikova

ulica 15
Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:

1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava

in konzerviranje sadja in vrtnin; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
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; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 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.; 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;
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; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
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skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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,
papirjem, pisalnimi potrebščinami;  5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-108958
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03033 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/29331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1196065
Firma: TIMTRANS, prevozi in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Komac-Krivec Romana,

Ljubljana, Preglov trg 6, vstop 16. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Komac-Krivec Romana, imenova-
na 16. 5. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
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 motor-
nimi 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; 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
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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; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-108959
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03032 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/29328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1197053
Firma: DIOS, prevozi in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DIOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Žimarice 23a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komac Andrej, Ribnica,

Žimarice 23a, vstop 16. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komac Andrej, imenovan 16. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
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; 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 usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 5. 2. 1998 / Stran 757

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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-108964
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02991 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa HEITECH, podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino in consul-
ting, d.o.o., sedež: Dunajska 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04891/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe z dne 8. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5854733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupanc Radovan, razrešen 31. 5.
1997; direktor Judež Alojz, Ljubljana,
Smrtnikova ulica 4, imenovan 1. 6. 1997,
je pooblaščen za sklepanje pravnih poslov
in samostojno podpisovanje listin v pogod-
beni vrednosti do SIT protivrednosti 1.500
DEM, s pogodbeno vrednostjo nad 1.500
DEM so veljavno sklenjene pogodbe, ko
jih podpiše direktor Alojz Judež in ustano-
vitelj družbe Andrej Germanovič Družinin
ali prokurist.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 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
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 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; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona 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; 2310
Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 2330 Proizvodnja jedrskega
goriva; 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; 2441 Pro-
izvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov 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; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelk-
ov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja 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; 2852 Splošna meha-
nična 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.; 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;



Stran 758 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 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; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
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.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-

kovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z 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; 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 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;
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vod-
nem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom.
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Rg-109012
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03536 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa SARRIO SLOVENIJA,
d.o.o., Proizvodnja kartona Količevo,
Papirniška 1, 1230 Domžale, sedež: Ko-
ličevo, Papirniška 1, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/00572/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo druž-
bene pogodbe z dne 18. 4. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5033691

Rg-109030
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03970 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za
mednarodno špedicijo in transportni in-
ženiring, d.d., sedež: Motnica 11, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/01784/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5157455
Člani nadzornega sveta: Kamin Janez,

Ernestl Marija, Kepic David in Bregar Alek-
sandra, vsi vstopili 26. 6. 1995.

Rg-109042

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00079 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TRGILAV, d.d., Poslovna enota Maribor,
Maribor, Kneza Koclja 14, sedež: Kneza
Koclja 14, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10687/15 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5063345018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dovnik Alojz, razrešen 9. 9. 1996;
direktor Cipot Rudolf – Rudi, Puconci, Bre-
zovci 2d, imenovan 1. 8. 1996, kot direktor
Poslovne enote Maribor, zastopa v okviru
dejavnosti poslovne enote.

Rg-109043
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01172 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa AGENCIJA OBČINE ZA-
GORJE OB SAVI ZA RAZVOJ, d.o.o., Za-
gorje ob Savi, sedež: Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno št.
1/11857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5482704
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta

zmage 35b.

Rg-109052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04240 z dne 5. 6. 1997
pod št. vložka 1/29305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5910382
Firma: MI-VAM & CO, grosistična trgo-

vina, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: MI-VAM & CO, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Rožično 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kemperl Ciril, Kamnik,

Rožično 9a, vstop 29. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kemperl Ciril, imenovan 29. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-109057
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04370 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa COPLAST, družba za
proizvodnjo, zunanjo trgovino in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c.
20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in družbene pogodbe z dne 17. 4.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5516951
Firma: COPLAST, družba za proizvod-

njo, zunanjo trgovino in marketing,
d.o.o., Brezovica

Skrajšana firma: COPLAST, d.o.o., Bre-
zovica

Sedež: 1351 Brezovica, Podsvetija 8
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:

5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-109068
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05774 z dne 21. 1. 1997
pod št. vložka 1/28827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985781
Firma: KUHELJ CONSULTING, osnov-

na in specialistična zdravstvena dejav-
nosti, d.o.o.

Skrajšana firma: KUHELJ CONSULT-
ING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rutarjeva 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kuhelj Janez in Kuhelj Ha-

nja, oba iz Ljubljane, Dalmatinova ul. 3, vsto-
pila 10. 10. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhelj Janez, imenovan 10. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 8042 Drugo izobraževanje;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Rg-109080
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/00125 z dne 6. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa FERIMPORT-EXPORT INTER-
NATIONAL, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Glavarjeva 49, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28668/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in družbene pogodbe z dne
16. 12. 1996 s temile podatki:
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Matična št.: 5940729
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov

trg 15.

Rg-109082
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/00134 z dne 6. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa ALFA CO. EXPORT-IMPORT,
podjetje za uvoz-izvoz, trgovino, zastopa-
nje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Na peči 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08649/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in družbe-
ne pogodbe z dne 23. 12. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5543339
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15.

Rg-109083
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00137 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa ALTA CO.
EXPORT-IMPORT, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Na peči 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe z dne 16. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5940761
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15.

Rg-109084
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00152 z dne 20. 2. 1997
pod št. vložka 1/28946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123700
Firma: ADS 5, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ADS 5, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Petkovšek Aljoša, Vrhni-

ka, Ul. 6. maja 10, vstop 23. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petkovšek Aljoša, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 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 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, 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;
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;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s

športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109097
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00326 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa TIRGRAD, Gradbene
storitve, d.o.o., sedež: Robbova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25950/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in
družbene pogodbe z dne 25. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5872707
Ustanovitelj: STRABAG, gradbene stori-

tve, d.o.o., izstop 25. 11. 1996; BAHN-
BAU WELS GESELLSCHAFT m.b.H., Av-
strija, Grun bachplatz, Wels, vstop 15. 11.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Schoklitsch Werner, razrešen
25. 11. 1996; prokurist Arah Janko, razre-
šen 25. 11. 1996; prokurist Pfeifer Leon,
Ljubljana, Slomškova ulica 6, imenovan
25. 11. 1996.

Rg-109098
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00335 z dne 28. 1. 1997
pod št. vložka 1/28854/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1123955
Firma: NANKING, gostinstvo, turizem

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NANKING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Draga 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ji Aifen, Ji Rongqiang,

Chen Xiaowei in Chen Aiyun, vsi iz Kitajske,
vstopili 13. 1. 1997, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ji Aifen, imenovan 13. 1. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
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Knez Sonja, Ljubljana Šentvid, Tacenska
53, imenovana 13. 1. 1997; prokurist Ji
Rongqiang, imenovan 24. 1. 1997; proku-
ristka Jerkič Uršula, Ljubljana, Carja Duša-
na 18.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 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; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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).

Rg-109104
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00967 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa BRUMEC-RUČIGAJ,
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino
živilskih in neživilskih proizvodov, ... go-
stinstvo, Testenova 55, Loka pri Meng-
šu, 1234 Mengeš, sedež: Testenova 55,
1234 Loka pri Mengšu, pod vložno št.
1/17519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe z dne
13. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5745764
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:

0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in 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; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami 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.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-109121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01270 z dne 7. 5. 1997
pod št. vložka 1/29210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125303
Firma: NIPCON, založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIPCON, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mala ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Švonja Branislav, Novi Sad,

ZRJ, Bulevar 23. oktobra 56, vstop 20. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Švonja Branislav, imenovan 20. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Mirnik Bojana, Ljubljana, Županči-
čeva 10, imenovana 20. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
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množevanje računalniških zapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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 rezerv-
nimi 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; 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; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Rg-109133
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01830 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa KOZMETIKA KAHNE
ZDENKA, podjetje za izdelavo zeliščno
kozmetičnih izdelkov in opravljanje koz-
metičnih storitev, d.o.o., Trbovlje, Dom
in vrt 21a, sedež: Dom in vrt 21a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/02340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 26. 3. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5290376
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:

15860 Predelava čaja in kave; 24520 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 52250
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71100 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74820 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-109140
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02209 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa INLEKO, Družba za pro-
izvodnjo in trgovino na debelo in drob-
no z mešanim blagom, d.o.o., Kočevska
Reka, sedež: Novi Lazi 4, 1338 Kočev-
ska Reka, pod vložno št. 1/23962/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 14783/94 – spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5803306
Ustanovitelj: Badovinac Marija, izstop

30. 11. 1994; Črnkovič Ivan, Ljubljana, Ilir-
ska 13, vstop 30. 11. 1994, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109147
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02612 z dne 22. 5. 1997
pod št. vložka 1/29258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194356
Firma: ARENA PLUS, podjetje za trgo-

vino in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARENA PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Polna, Ljubljana,

Ulica 28. maja 17, vstop 6. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bajc Polna, imenovana 6. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
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; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 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-
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dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 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; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov.

Rg-109205
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03927 z dne 30. 7. 1996
pri subjektu vpisa BVD trading, podjetje
za proizvodnjo tekstilne galanterije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c. 330,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo kapitala, izstop družbenika
in spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5613230
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Drago, Kranj, Go-

renjskega odreda 8, vstop 4. 5. 1992, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rupnik Vanja, izstop 26. 5. 1994;
Rahonc Boris, Kranj, Stržiška 18, vstop
4. 5. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-109207
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05841 z dne 29. 11. 1996
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA GRADBE-
NIŠTVO – ZRMK, sedež: Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25833/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5866324
Firma: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO

SLOVENIJE, firma v nagleškem jeziku:
SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND
CIVIL ENGINEERING INSTITUTE.

Rg-109208
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04391 z dne 20. 11. 1996

pod št. vložka 1/28623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5971128
Firma: PLOBEST S, trgovina in za-

stopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: PLOBEST S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelja: PLOBEST, Tvornica ob-

loga kočnica, brtvenih in izolacijskih pro-
izvoda, d.d., Ploče, Lučka b.b., vstop
20. 8. 1996, vložek 1,080.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; TRGOMETAL,
društvo s ograničenom odgovornošću za
trgovinu i metalnu galanteriju, Zagreb,
Peščenica, ČMP Savica-Šanci 127, vstop
20. 8. 1996, vložek 1,620.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kadliček Ivan, Velenje, Ljubljanska
13b, imenovan 20. 8. 1996, zastopa druž-
bo neomejeno; prokurist Dragutin Dominec,
Zagreb, Baburičina 22, imenovan 20. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim 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; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 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; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109211
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05156 z dne 21. 11. 1996
pod št. vložka 1/28633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967015
Firma: PLUT 1 & CO, družba za trgovi-

no in storitve, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PLUT 1 & CO, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Rusjanov trg 5
Ustanovitelja: Plut Robert, Ljubljana,

Rusjanov trg 5, vstop 27. 9. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Plut Josip, Ljubljana, Rusjanov trg 5, vstop
27. 9. 1996, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plut Robert, imenovan 27. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Plut
Josip, imenovan 27. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
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govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih 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; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-109212
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04856 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa MAGA, reklamna agen-
cija, d.o.o., Gubčeva 1, Šmarca, Kam-
nik, sedež: Gubčeva 1, Šmarca, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/18575/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5614503
Firma: MAGA, reklamna agencija,

d.o.o., Goričane 83, Medvode
Skrajšana firma: MAGA, d.o.o., Medvode
Sedež: 1240 Medvode, Goričane 83.

Rg-109219
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06369 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa EUROTRADE, medna-
rodno trženje, d.d., Ljubljana, sedež:
Gosposvetska 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06053/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5357225
Firma: EUROTRADE, mednarodno tr-

ženje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 219,158.000 SIT
Ustanovitelji: Štivan Jože, Ljubljana,

Dvoržakova 11, vstop 13. 2. 1990, vložek
15,238.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štivan Vladimira, Ljubljana, Dvoržako-
va 11, vstop 1. 8. 1991, vložek
12,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; CREATIVE BEST Ltd., Sha Tsui RD,
Hong Kong, Rm 8-11 19/F Int. Trade Ctr.,
vstop 26. 11. 1996, vložek 191,800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štivan Do-
roteja, Ljubljana, Hudovernikova 11, vstop
26. 11. 1996, vložek 30.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štivan Mateja, Ljub-
ljana, Glavarjeva ul. 45, vstop 26. 11.
1996, vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žener Tatjana, Ljubljana, Smole-
tova ulica 12, vstop 26. 11. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Že-
ner Nataša, Ljubljana, Dvoržakova ul. 11,
vstop 26. 11. 1996, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štivan Jože, razrešen 26. 11. 1996
in imenovan za direktorja ki na lastno odgo-
vornost vodi posle družbe in jo zastopa in
sicer: organizira delovni proces in poslova-
nje družbe; zastopa in predstavlja družbo;
je odgovoren za zakonitost dela družbe;
predlaga temelje poslovne politike, delovni
program in plan razvoja družbe; pripravlja
predloge za skupščino ter izvršuje sklepe
skupščine družbenikov, daje poročila o re-
zultatov poslovanja po letnem obračunu in
sestavlja poslovna poročila; v skladu s pla-
nom družbe odloča o investicijah in nalož-
bah družbe ter o porabi sredstev, nabavi in
prodaji osnovnih sredstev; ukrepa v primeru
motenj v poslovanju; sprejema ukrepe za
preprečevanje nastanka škode; odloča o
zaposlitvi novih delavcev in sklepa z njimi
pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o
zaposlovanju, katerega določa skupščina
družbe; odloča o razporejenju delavcev k
določenim delom in nalogam; izreka disci-
plinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s
predpisi; odloča o prenehanju delovnega
razmerja ter o pravicah, obveznostih in od-
govornostih delavcev; sprejema posamične
akte in navodila v okviru obsega svojih pri-
stojnosti; določa poslovno etiko ter način za
ohranitev ugleda družbe ter opravlja druge
zadeve, za katere jih pooblasti skupščina
družbe. Direktor lahko izvajanje posamez-
nih nalog iz prejšnjega odstavka prenese na
delavca s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 365

Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 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; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
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hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6312 Skladiščenje; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 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);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6711
Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-109223
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06328 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENSKA IZVOZNA
DRUŽBA, Družba za zavarovanje in fi-
nanciranje izvoza Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Josipine Turnograjske 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5665493000
Osnovni kapital: 8.457,500.000 SIT.

Rg-109225
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06009 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/28756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5986141
Firma: STP LEASING, financiranje pro-

jektov, d.d.

Skrajšana firma: STP LEASING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 29
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: SETEV, pooblaščena inve-

sticijska družba, d.d., Ljubljana, Gospos-
vetska 5, vstop 6. 11. 1996, vložek
67,944.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TRGATEV, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 5,
vstop 6. 11. 1996, vložek 32,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kristančič Sil-
va, Dobrovo, Ceglo 18, vstop 6. 11. 1996,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jesih Aleš, Ljubljana, Suhadolčanova
17, vstop 6. 11. 1996, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ferlič Franc,
Ljubljana, Šaranovičeva 1, vstop 6. 11.
1996, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

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

Člani nadzornega sveta: Kristančič Sil-
va, Logar Ciril in Levstek Petra, vsi vstopili
6. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1996:
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 pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami.

Rg-109230
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05923 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa JATA-MESO, Proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.d., sedež: Hla-
dilniška 37, 1260 Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/03726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, zastopnikov, nadzornega sveta in sta-
tuta z dne 15. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5100232
Firma: JATA, Proizvodna in trgovska

družba, d.d.
Skrajšana firma: JATA, d.d.
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Hladil-

niška 34
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Ovnik Milan, razrešen 15. 11. 1996;
zastopnik Vrzič Sašo, razrešen 15. 11.
1996 kot podpredsednik začasne uprave;
zastopnik Trobevšek Janez, Komenda, Križ
17a, razrešen 15. 11. 1996 in imenovan
za člana uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bašič Enver,
Kranjec Stane, Selčan Danijel, Jankovič
Sveto in Juvan Janez, vsi izstopili 5. 11.
1996; Brezovar Anton, Jesenko Franc, Kra-
njec Stane, predsednik, Leben Anka, na-
mestnica predsednika ter Šalamun Jožef,
vstopili 5. 11. 1996.

Rg-109232
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05147 z dne 6. 12. 1996
pri subjektu vpisa VELO, podjetje, trgovi-

na na veliko in malo, p.o., sedež: Ce-
lovška 150, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01538/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5105706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bernik Branko, razrešen 4. 10.
1996; zastopnica Virant Sonja, Ljubljana,
Kriva pot 30a, imenovana 4. 10. 1996, za-
stopa podjetje brez omejitev, kot v.d. direk-
torice.

Rg-109238
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04546 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa DROGERIJA, proizvod-
nja, trgovina, d.d., sedež: Ul. Milana
Majcna 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000092
Člani nadzornega sveta: Osvald Anton,

predsednik, Škofič Damjan, namestnik
predsednika in Turk Jelka, vsi vstopili 3. 7.
1996 ter Vode Branko, Vidmar Vnuk Marje-
ta in Babič Dragica, izstopili 3. 7. 1996.

Rg-109239
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04705 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa SPINA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Krašce 17, 1251 Moravče, sedež: Kraš-
ce 17, 1251 Moravče, pod vložno št.
1/07928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5400627
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Jožefa in Novak

Branko, oba iz Moravč, Krašce 17, vstopila
17. 6. 1990, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Novak Jožefa, razrešena 24. 5.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, kot pomočnica
direktorja; zastopnik Novak Branko, razre-
šen 24. 5. 1994 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 177 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih obla-
čil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 222 Tiskarstvo in z njim povezane sto-
ritve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 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; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
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ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109240
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05643 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa MDS METALKA, Pojetje
za svetovanje, načrtovanje, izobraževa-
nje, izgradnjo in vzdrževanje poslovnih
informacijskih sistemov, d.d., sedež: Par-
mova ulica 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02026/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in predložitev zapisnika skupščine
z dne 30. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Člani nadzornega sveta: Briški Cveto,

Petelin Andrej, Kostanjšek Janez in Koren
Marija, vsi izstopili 5. 11. 1996, Sluga Mi-
loš, vstopil 30. 10. 1996 ter Lavrič Robert,
Čampa Levstek Tadeja in Jakop Zdenko,
vsi vstopili 5. 11. 1996.

Rg-109242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05432 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa NAMA veleblagovnica
Ljubljana, trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Tomšičeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13254/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5524725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Uratnik Gorazd, razrešen 20. 10.
1996; direktor Kavčič Gojko, Ljubljana, Tru-
barjeva 77, imenovan 21. 10. 1996, mora
pridobiti soglasje družbenika za: sklenitev
poslov, kadar vrednost posla presega zne-
sek 2,000.000 SIT; vse posle, ki konstitui-
rajo za družbeno obveznost, ki presega
vrednost 2,000.000 SIT v zvezi z nakupom
ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali da-
janjem posojil, dajanjem garancij, hipote-
karnih ali kakršnihkoli jamstev za obvezno-
sti družbe in drugih oseb; sklepanje leasing
pogodb ali pogodb o dolgoročnih prodajah
in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo
na pravice industrijske lastnine, ustanavlja-
nje podružnic in družb hčera, nakupe po-
slovnega deleža/delnic drugih podjetij, uva-
janje novih proizvodov in dejavnosti ali opu-
stitev desedanjih; imenovanje delavcev s po-
sebnimi pooblastili.

Rg-109244
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06639 z dne 28. 1. 1997

pri subjektu vpisa ZGODOVINSKI ARHIV
LJUBLJANA, p.o., sedež: Mestni trg 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Zelnik Magda, razrešena 21. 5.
1996; zastopnik Kopač Janez, Kranj, Selja-
kovo naselje 55, razrešen 6. 11. 1996 kot
v.d. ravnatelja in imenovan za ravnatelja, ki
zastopa brez omejitev; zastopnica Anžič So-
nja, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica 20,
imenovana 1. 6. 1995, zastopa brez omeji-
tev, kot namestnica ravnatelja.

Rg-109245
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05154 z dne 7. 1. 1997
pod št. vložka 1/28775/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev sklada s
temile podatki:

Matična št.: 5938333
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OBČINE IVANČNA GORICA
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Sokol-

ska 8
Ustanovitelj: Občina Ivančna Gorica,

Ivančna Gorica, Sokolska 8, vstop 6. 7.
1995, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Groznik Pavel, Višnja Go-
ra, Ciglerjeva ulica 13, imenovan 27. 9.
1995, zastopa in predstavlja sklad neome-
jeno, z izjemo sklepanja pogodb o oddaji
del za pripravo in opremljanje stavbnih zem-
ljišč ter pogodb o oddaji oziroma prodaji
stavbnih zemljišč, katere lahko sklepa na
podlagi sklepov upravnega odbora sklada.

Dejavnost, vpisana dne 7. 1. 1997:
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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7513 Dejavnost javnih ustanov
za pospeševanje poslovnih dejavnosti.

Rg-109246
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06151 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa AVTOCENTER ELISA,
trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana,
Letališka 16, sedež: Letališka 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26893/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5402239
Firma: AC KONDOR, trgovina in za-

stopstvo, d.o.o., Ljubljana, Letališka 9a
Skrajšana firma: AC KONDOR, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 9a

Rg-109249
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06570 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa MDS METALKA, Podjet-
je za svetovanje, načrtovanje, izobraže-
vanje, izgradnjo in vzdrževanje poslov-
nih informacijskih sistemov, d.d., sedež:

Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02026/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5226422
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirc Igor, razrešen 3. 12. 1996; di-
rektor Petelin Andrej, Ljubljana, Jarnikova
ul. 4, imenovan 4. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-109251
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04822 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa BREUER, avtohiša in
zastopstvo, d.o.o., sedež: Letališka 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in spremembo družbene pogodbe z
dne 2. 2. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5402239
Firma: VW CENTER, avtohiša in za-

stopstvo, d.o.o., Ljubljana, Letališka 16
Skrajšana firma: VW CENTER, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 100,010.000 SIT

Rg-109252
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04439 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa ADRIA AIRWAYS, Slo-
venski letalski prevoznik, d.d., sedež:
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01352/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta z dne
22. 8. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5156505

Rg-109254
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05925 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa PROXY, poslovni sistem,
d.d., Ljubljana, sedež: Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20987/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, statuta z dne 19. 11. 1996 in predlo-
žitev zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5700043
Firma: TIVOLITRADE, poslovni sistem,

d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: TIVOLITRADE, d.d.
Osnovni kapital: 210,000.000 SIT

Rg-109257
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04255 z dne 14. 1. 1997
pri subjektu vpisa LJUBLJANSKA BORZA
VREDNOSTNIH PAPIRJEV, d.d., Ljublja-
na, sedež: Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Osnovni kapital: 56,400.000 SIT

Rg-109258
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06502 z dne 10. 1. 1997
pod št. vložka 1/28789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:
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Matična št.: 5996678
Firma: INVESCO ekonomsko svetova-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Topniška 14
Osnovni kapital: 27,109.277 SIT
Ustanovitelja: Lahajner Tomaž, Ljublja-

na, Valvasorjeva ulica 3, vstop 6. 12. 1996,
vložek 13,554.638,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kobav Gaja, Medvode, Ulica
k studencu 4, vstop 6. 12. 1996, vložek
13,554.638,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prinčič Miroslav, Mengeš, Reboljeva
ulica 42, imenovan 6. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji 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; 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 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; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109259
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06494 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa SCA CONSULTING, sve-
tovanje, posredovanje in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Palmejeva 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5841569
Firma: SAFE INVEST – MREŽA, zava-

rovalniško posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE INVEST –

MREŽA, d.o.o.
Ustanovitelj: Pajkanović Dragan, izstop

27. 11. 1996; SAFE INVEST, zavaroval-
niško posredovanje, d.d., Maribor, Pre-
šernova 1/I, vstop 27. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pajkanović Dragan, razrešen 3. 12.
1996; direktor Zavec Stanislav, Ptuj, Čufar-
jeva ulica 3, imenovan 3. 12. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Hribar
Matjaž, Ljubljana, Žaucerjeva ulica 2, ime-
novan 3. 12. 1996.

Rg-109261
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05977 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERSAL, obrtno
podjetje, d.d., Ivančna Gorica, sedež: Ma-
lo Hudo 4a, 1295 Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/00523/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-

kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5015251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hribar Jože, razrešen 11. 11. 1996;
direktor Kastelec Jože, Ivančna Gorica,
Metnaj 3, imenovan 12. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Počivavšek Ta-
dej predsednik, Malavašič Marko in Nosan
Jože namestnik predsednika, vsi vstopili
5. 11. 1996 ter Kastelec Jože, Kepa Jelka
in Nosan Jože – predsednik, vstopili 5. 11.
1996.

Rg-109262
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00374 z dne 12. 2. 1997
pri subjektu vpisa AVTOIMPEX, podjetje
za zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Celovška 150, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01498/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in njihovih deležev s temile podatki:

Ustanovitelj: AVTOIMPEX, d.o.o., izstop
15. 12. 1995; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 29,762.284,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109264
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07082 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa OPEN SOCIETY INSTI-
TUTE – SLOVENIA, Zavod za odprto
družbo, Slovenija, sedež: Vegova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5872138
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Brglez Alja, razrešena 31. 12.
1996; zastopnik Močnik Josip Rastko, Ljub-
ljana, Kotnikova 16, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, kot v.d. di-
rektorja.

Rg-109266
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05645 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa DONIT – TESNITI, pod-
jetje za proizvodnjo tesnilnih materia-
lov, d.o.o., Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 38, sedež: Cesta koman-
danta Staneta 38, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/20956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, deleža in spremembo druž-
bene pogodbe z dne 21. 10. 1996 s te-
mile podatki:

Matična št.: 5699878
Osnovni kapital: 780,000.000 SIT
Ustanovitelj: DONIT, kemična industrija,

d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta
38, vstop 28. 12. 1992, vložek
780,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109267
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/00146 z dne 21. 2. 1997
pri subjektu vpisa HMEZAD EXPORT IM-
PORT INŽENIRING, d.o.o., Bratov Uča-
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kar, Ljubljana, sedež: Bratov Učakar 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5516285
Osnovni kapital: 24,440.000 SIT
Ustanovitelji: Stojan Pavle, Ljubljana, Ul.

Zore Ragacinove 3, vstop 24. 5. 1991, vlo-
žek 4,837.029 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fajdiga Boštjan, Ljubljana, Jesenkova
2, vstop 24. 5. 1991, vložek 4,240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Barlič Ne-
venka, Ljubljana, Brajnikova 22, vstop
24. 5. 1991, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Udrih Silva, Šempe-
ter, Šempeter 127, vstop 24. 5. 1991, vlo-
žek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rupnik Bojan, Ljubljana, Tavčarjeva 3,
vstop 24. 5. 1991, vložek 200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ostrovršnik Bo-
ris, Ljubljana, Beblerjev trg 12, vstop 24. 5.
1991, vložek 480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Natek Andrej, Tabor, Ponder
4a, vstop 24. 5. 1991, vložek 120.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marolt Jože,
Ljubljana, Saussenska 17, vstop 24. 5.
1991, vložek 960.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stergar Sonja, Prebold, Pre-
bold 42b, vstop 24. 5. 1991, vložek
3,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ješe Miloš, Ljubljana, Kebetova 17, vs-
top 24. 5. 1991, vložek 200.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; HMEZAD EX-
PORT IMPORT, p.o., Žalec, Vrečarjeva 14,
vstop 24. 5. 1991, vložek 4,680.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Indihar Ludvik,
Ljubljana, Sp. Rudnik I/28, vstop 24. 5.
1991, vložek 480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pintar Marta, Prebold, Sv.
Lovrenc 90, vstop 24. 5. 1991, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rudolf Mitja, Ljubljana, Mala vas 10f, vstop
24. 5. 1991, vložek 400.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gubič Karel, Ljublja-
na, Jakčeva 8, vstop 24. 5. 1991, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Taboršak Nikola, Zagreb, Konjščinska št.
27, vstop 24. 5. 1991, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šporin Bri-
šnik Mojca, Vransko, Prekopa 20, vstop
24. 5. 1991, vložek 200.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bračun Ivo, Žalec,
Kvedrova 18, vstop 24. 5. 1991, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skubic Franc, Stična, Gabrje 20, vstop
15. 3. 1995, vložek 640.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hauptman Ivo, Ljub-
ljana, Vodnikovo naselje 38, vstop 15. 3.
1995, vložek 560.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Wank Johann, Klagenfurt, Ig-
litschstrasse 2, vstop 15. 3. 1995, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rovšek Vladimir, Ljubljana-Polje, Gabrov trg
32, vstop 15. 3. 1995, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dominič Vladi-
mir, Domžale, Bišče 6a, vstop 15. 3. 1995,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zakotnik Vladimira, Ljubljana, Mar-
tina Krpana 24, vstop 15. 3. 1995, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jančar Mirko, Kresnice, Kresniški vrh 38,
vstop 15. 3. 1995, vložek 80.000 SIT, od-

govornost: ne odgovarja; Valinger Emerik,
Ljubljana, Rašiška 11, vstop 15. 3. 1995,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Juras Josip, Ljubljana, Metoda Miku-
ža 16, vstop 15. 3. 1995, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kosič Mi-
roslav, Ljubljana, Chengdujska 6, vstop
15. 3. 1995, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Doberlet Aleš, Ljublja-
na, Zupančičeva 14, vstop 15. 3. 1995,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kosič Dragan, Ljubljana, Pot na Fuži-
ne 51, vstop 15. 3. 1995, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Levec Vik-
tor, Ljubljana, Kvedrova 7, vstop 15. 3.
1995, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Franko Peter, Ljubljana, Tržaška
270, vstop 15. 3. 1995, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ješe Ludvik,
Mengeš, Mlakarjeva 40, vstop 15. 3. 1995,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uršič Majda, Ljubljana, Clevelandska
43, vstop 15. 3. 1995, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rednak Vida,
Polzela, Ločica 63a, vstop 24. 5. 1991,
vložek 2.971 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čvan Jože, Čvan Rozalija, Ocvirk Jo-
že, Miheljak Judita, Strašek Jože, Reber-
šek Edita, Jan Vlasta, Krajšek Jožica, Pišek
Magda, Marinc Marjan in Meh Marija, vsi
izstopili 30. 11. 1994; Teržan Sabina, iz-
stop 6. 12. 1994; Pobežin Milena, izstop
6. 12. 1994; Palčnik Andreja, izstop 6. 12.
1994; Nevečny Vojka, izstop 30. 11. 1994;
Cizej Kristina, izstop 16. 10. 1994; Pušnik
Dejan, izstop 15. 9. 1992; Rezar Biba, iz-
stop 15. 9. 1992; Grabner Julija, izstop
16. 10. 1996; Verdenik Milan, izstop
16. 10. 1994; Grušovnik Marija, izstop
16. 10. 1992; Černak Danica, izstop
16. 10. 1992; Pančur Jana, izstop 16. 10.
1996; Podbregar Silvo, izstop 16. 10.
1994; Petre Mira, izstop 16. 10. 1992; Špi-
ljar Slavica, izstop 16. 10. 1992; Rednak
Bruno, izstop 16. 10. 1996 ter Quraish Fri-
da, izstop 6. 12. 1994.

Rg-109268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06771 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa TBH-TEOL, Borznopo-
sredniška hiša, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Zaloška 54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
osnovnega kapitala, zastopnikov in spre-
membo družbene pogodbe z dne 5. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5879477
Firma: CENTRALNA BORZNA

DRUŽBA, d.o.o.
Osnovni kapital: 30,075.000 SIT
Ustanovitelji: IXTLAN, d.o.o., Ljubljana,

Kersnikova 2, vstop 5. 12. 1996, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tiegel Zoran – Ivo, Ljubljana, Rebo-
ljeva ul. 13, vstop 5. 12. 1996, vložek
3,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jober Robert, Ljubljana, Kvedrova 7, vs-
top 5. 12. 1996, vložek 1,750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cevc Marko,
Ljubljana, Peričeva 30, vstop 5. 12. 1996,
vložek 1,750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Blejec Matej, Ljubljana, Klunova
10, vstop 5. 12. 1996, vložek 1,500.000

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lambergar
Grega, Ljubljana, Celovška 143, vstop
5. 12. 1996, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; GORIŠKE
OPEKARNE, d.d., Renče, Merljaki 7, vstop
5. 12. 1996, vložek 525.000  SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tiegel Zoran – Ivo, razrešen 4. 12.
1996 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-109270
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00355 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LITI-
JA, Cesta komandanta Staneta 2, Liti-
ja, sedež: Cesta komandanta Staneta
2, 1270 Litija, pod vložno št.
1/20687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka zastopnika s
temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Komotar Gabrijela, sedaj Haupt-
man Gabriela, Litija, Ulica Mire Pregljeve
4, zastopa zavod brez omejitev, kot ravna-
teljica.

Rg-109271
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/08709 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa IB-PROCADD, enginee-
ring, consulting, CAD/CAM, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13321/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5521556
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelji: Sternad Edvard, Ljubljana,

Kneza Koclja 38, vstop 4. 10. 1991, vlo-
žek 1,284.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Miklavčič Dušan, Ljubljana, Titova
135, vstop 4. 10. 1991, vložek 160.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; INDUSTR-
IJSKI BIRO, Ljubljana, Titova 118, vstop
4. 10. 1991, vložek 160.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
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ne s podatkovnimi bazami; 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; 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; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109272
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00698 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa KMEČKA DRUŽBA za
upravljanje investicijskih skladov, d.d.,
sedež: Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5834457
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21

Rg-109273
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00327 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa EMONA GLOBTOUR, tu-
ristična agencija – rent a car, d.d., se-
dež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5004713
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Umek Bogdan, razrešen 31. 12.
1996; zastopnik Peternost Andrej, Ljublja-
na, Poljanska 16, imenovan 1. 1. 1997,
kot uprava družbe zastopa brez omejitev.

Rg-109274
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00206 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE KAMNIK, d.d., sedež: Cankarjeva
cesta 11, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/01018/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 17. 12.
1996, spremembo dejavnosti, zastopnikov
in spremembo članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5144558
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skodlar Andrej ing. gr., Kamnik, Ket-
tejeva 10a, razrešen 4. 8. 1997 kot pred-
sednik uprave in ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Berlec Miroslav,
Petek Janez, oba izstopila 17. 12. 1996;
Ramšak Bogomil, izstopil 26. 4. 1995 ter
Berlec Miroslav in Petek Janez, vstopila
17. 12. 1996; Ramšak Bogomil, vstopil
26. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1997:
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 40302 Distribucija
pare in tople vode; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-109275

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05458 z dne 27. 2. 1997
pod št. vložka 1/28962/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev GIZ s te-
mile podatki:

Matična št.: 5967589
Firma: G7, združenje za cestograd-

njo, gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: G7, gospodarsko in-

teresno združenje
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 2
Ustanovitelji: GIM, gradbeništvo, inženi-

ring, mehanizacija, d.o.o., Novo mesto,
Ljubljanska cesta 104; GUNTE, gradbeniš-
tvo, inženiring, mehanizacija, d.o.o., Seno-
vo, Titova 75; HIP PLUS, gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Litija, Vače 103; Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Brežice,
d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 9; Mi-
lač Miran, opravljanje storitev z gradbeno
mehanizacijo, s.p., Dob, Župančičeva 4 in
VIALIT-ASPHALT, podjetje za asfaltiranje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 2, vsi
vstopili 18. 10. 1996, odgovornost: odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Sepin Matjaž, Celovec. Peter Ro-
segger str. 31, imenovan 18. 10. 1996,
zastopa združenje brez omejitev, kot uprav-
nik; zastopnik Štefanič Edvard, Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 104, imenovan
18. 10. 1996, zastopa združenje brez ome-
jitev, kot upravnik; zastopnik Markovič Ivan,
Brežice, Bizeljska 11, imenovan 18. 10.
1996, zastopa združenje brez omejitev, kot
upravnik.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Rg-109276

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07230 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa DELKO, elekronske
komponente, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152, Hala D, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev in
spremembo družbene pogodbe z dne
24. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5950759
Osnovni kapital: 29,695.758 SIT
Ustanovitelja: Petrač Mitja, Koper, Roz-

manova 3, vstop 5. 6. 1996, vložek
14,847.879 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kalcic Adolfo, Trst, Via Giacomo Mat-
teoti 33, vstop 24. 12. 1996, vložek
14,847.879 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109277
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06814 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKI ZAVAROV-
ALNI BIRO, sedež: Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17085/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606187
Firma: SLOVENSKO ZAVAROVALNO

ZDRUŽENJE, Gospodarsko interesno
združenje

Skrajšana firma: SLOVENSKO ZAVA-
ROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ

Sedež. 1000 Ljubljana, Železna c. 14
Ustanovitelji: Zavarovalnica Concordia,

d.d., Ljubljana, Trg republike 3, vstop 9. 3.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 24, vs-
top 7. 12. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Sklad za vzajemno po-
moč obrtnikov Slovenije, Ljubljana, Vošnja-
kova 6, vstop 7. 12. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop
1. 1. 1997, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj.

Rg-109278
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02114 z dne 25. 2. 1997
pri subjektu vpisa STOP, Slovenska poto-
valna agencija, d.o.o., sedež: Slovenska
55, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03860/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5101972
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, izstop 12. 12. 1994; Zajc Tomaž,
Ljubljana, Črtomirova 21a, vstop 31. 1.
1994, vložek 781.667 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Krnc Dragica, Ljubljana, Kosove-
lova 15, vstop 31. 1. 1994, vložek 738.667
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Avsec Mari-
ja, Dol pri Ljubljani, Laze 19a, vstop 31. 1.
1994, vložek 454.222 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kristan Darja, Ljubljana, Zbilje 58,
vstop 31. 1. 1994, vložek 366.222 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Napokoj Miran,
Ljubljana, Kosovelova 15, vstop 31. 1.
1994, vložek 781.667 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mežnarič Marija Valerija, Spodnja
Idrija, Mokroška vas 1, vstop 31. 1. 1994,
vložek 496.555 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ATENA DVE, d.d., Pooblaščena inve-
sticijska družba, Ljubljana, Slovenska 56, iz-
stop 28. 2. 1995.
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Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1997:
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-109280
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05623 z dne 26. 2. 1997
pri subjektu vpisa DNEVNIK, Časopisna
družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljublja-
na, sedež: Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02052/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049334
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Gorjup Ada, razrešena 29. 10.
1996 kot začasna direktorica; direktor Ber-
gant Branko, Ljubljana, Vojkova 91, imeno-
van 30. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mikeln Miloš,
Klipšteter Otmar, Sok Marko in Nosan An-
ton, vstopili 4. 9. 1996; Lenič Boris in Pu-
šnik Jože, izstopila 5. 9. 1996 ter Lenič
Boris, predsednik, Pušnik Jože, namestnik
predsednika, Kneževič Milan, član, Savič
Stevan, član, Cotman Gabrijela, članica in
Kump Miran, član, vsi vstopili 5. 9. 1996.

Rg-109282
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03493 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa VIRKON, proizvodnja in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Vogelna 8,
sedež: Vogelna 8, 1101 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06369/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in osnovena kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5358604
Osnovni kapital: 2,935.008 SIT
Ustanovitelj: Lesar Darko, Ljubljana, Vo-

gelna ulica 8, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109284
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06682 z dne 3. 3. 1997
pri subjektu vpisa AS DOMŽALE SERVIS
in trgovina, d.o.o., Domžale, sedež: Ljub-
ljanska 1, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/20684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5704057
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
21. 10. 1996 in Sklad RS za razvoj, d.d.,
izstop 15. 4. 1996.

Rg-109285
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06010 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa INTARA S&P, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 15. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5781159
Ustanovitelji: SALI FIN, d.o.o., finančne

in borzne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Ljubljana, Dunajska 51, vstop 21. 6.
1993, vložek 31,250.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; INTARA, borzno pos.
hiša, d.d., Ljubljana, Dunajska 51, vstop
21. 6. 1993, vložek 32,250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zavarovalnica
Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107,
vstop 11. 3. 1994, vložek 17,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; BEMA, d.d.,
borzno posredovanje in trgovanje, Ljublja-
na, Kotnikova 5, vstop 11. 3. 1994, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Primožič Samo, Litija, Cesta Zasav-
skega bataljona 17, vstop 15. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kačar Aleksandra, Ljubljana, Ra-
šiška 1, vstop 15. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čerin Aleš, Ljubljana, Drgomaška 19,
vstop 15. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109286
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05373 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa PRO 55, Biro za projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ziherlova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13049/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5504716
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
21. 3. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., izstop 21. 3. 1996; Blaganje Dušan,
Ljubljana, Poljanska 19, vstop 29. 5. 1995,
vložek 960.625 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Prvi investicijski sklad PID, d.d.,
izstop 21. 3. 1996; Jakopič Blaganje Na-
da, Ljubljana, Poljanska 19, vstop 21. 3.
1996, vložek 949.375 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-109287
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06442 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE GROSUPLJE, d.o.o., sedež:
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/01128/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnika in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144574
Ustanovitelji: Občina Grosuplje, Grosup-

lje, Taborska c. 2, vstop 23. 3. 1994, vlo-
žek 67,085.900 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Občina Dobrepolje, Dobrepolje, Vi-
dem 35, vstop 31. 5. 1996, vložek

13,691.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Občina Ivančna Gorica, Ivančna Gori-
ca, Sokolska ulica 8, vstop 31. 5. 1996,
vložek 56,133.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Skarlovnik Janez, Ljubljana, Rutar-
jeva 4, razrešen 23. 10. 1996 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Erjavec Nikolaj,
Rome Rudolf, Jakopič Anton, Tomažin Dar-
ja in Fortuna Branka, vsi vstopili 2. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109289
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05927 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa CALCIT, proizvodnja
kalcitnih polnil, d.d., sedež: Stahovica
15, 1242 Stahovica, pod vložno št.
1/00780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 31. 8.
1995 in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5033918
Člani nadzornega sveta: Avsenik Tomaž,

Brišnik Janez, Pirc Ivan, Rus Mirjana in Zu-
panc Uroš, vsi izstopili 21. 10. 1996 ter
Avsenik Tomaž, namestnik predsednika, Bri-
šnik Janez, predsednik, Pirc Ivan, Rus Mir-
jana, Zupanc Uroš in Gliha Franc, vsi vstopi-
li 21. 10. 1996.

Rg-109290
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06364 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa CHEMO, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.d., Ljubljana, Mai-
strova 10, sedež: Maistrova 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/2363/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta z dne 5. 12. 1996 in članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002052
Člani nadzornega sveta: Bergant Živko,

Resnik Vinko, Stefanov Blagoje, Hren An-
ton, Isailovič Sonja in Borinc Zoran, vsi iz-
stopili 5. 12. 1996; Bergant Živko, Stefa-
nov Blagoje, Hren Anton, Isailovič Sonja,
Koštial Saša in Kržan Nevenka, vsi vstopili
5. 12. 1996.

Rg-109291
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06347 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa ZARJA ELEKTRONIKA,
proizvodnja, montaža, inženiring in pro-
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jektiranje sistemov in naprav za tehnič-
no zaščito, d.o.o., Kamnik, sedež: Polče-
va cesta 1, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/13238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5521475
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
9. 10. 1996; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vs-
top 3. 1. 1996, vložek 5,897.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; INFOND AREH
PID, d.d., Maribor, Trg svobode, vstop
9. 10. 1996, vložek 11,061.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-109293
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00538 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa SLUŠNI
APARATI-WIDEX, d.o.o., izdelava, vzdr-
ževanje in distribucija slušnih pripomoč-
kov, sedež: Resljeva 32, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5279062
Ustanovitelj: WIDEX APS, Vaerloese,

Danska, Ny Vestergaardsvej 25, vstop
22. 6. 1990, vložek 36,160.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Novak Milena, iz-
stop 22. 1. 1997; Petrovič Silva, izstop
5. 12. 1996; Simečak Dijana, izstop 5. 12.
1996.

Rg-109300
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01581 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa HERMES PLUS, raču-
nalniški in merilni sistemi, d.d., Ljublja-
na, Šlandrova cesta 2, sedež: Šlandrova
cesta 2, 1000 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/10566/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5447640
Firma: HERMES PLUS, računalniški in

merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlandro-
va ulica 2

Skrajšana firma: HERMES PLUS, d.d.,
Ljubljana, Šlandrova ulica 2

Sedež: 1000 Ljubljana-Črnuče, Šlan-
drova ulica 2

Rg-109301
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06339 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRUNDIG SLOVENIJA,
Avdiovizualna tehnika, telekomunikaci-
je, elektronika, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27492/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5932378
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22

Rg-109308
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02875 z dne 18. 4. 1997
pri subjektu vpisa SANMIX, družba za ka-
belski distribucijski sistem, proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Cerknica, se-

dež: Brestova 6, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/21690/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, zastopnika, dejavnosti in popravek pri
firmi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5734541
Firma: SANMIX, družba za kabelski di-

stribucijski sistem, proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Cerknica

Ustanovitelj: Mele Niko, Cerknica, Ce-
sta 4. maja 83, vstop 9. 2. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mele Andrej, izstop 20. 5. 1995 in Kran-
jc Branko, izstop 20. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kranjc Branko, razrešen 20. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997:
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
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; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 642 Telekomunikacije; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-109310
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01464 z dne 16. 4. 1997
pod št. vložka 1/29150/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191632
Firma: AVICO AIR CARGO, Podjetje za

špedicijo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Medvode

Skrajšana firma: AVICO AIR CARGO,
d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1216 Smlednik, Smlednik 4b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gantar Roman, Smlednik,

Valburga 59b, vstop 4. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zalokar Milena, Duplica, Jakopičeva 19, vs-
top 4. 3. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brank Veronika,
Mengeš, Jelovškova 36, vstop 4. 3. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brišar Iztok, Kranj, Kebetova 18, vs-

top 4. 3. 1997, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grabljevec Robert,
Domžale, Vodovodna 20, vstop 4. 3. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gantar Roman, imenovan 4. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Zalokar Milena, imenovana 4. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, kot pomočnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 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 ko-
vinskimi 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; 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
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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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na 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.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 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; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-109312
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01489 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/17869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5642817007
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,

d.o.o., Podružnica Kranj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Maistrov trg 11
Ustanovitelj: PREŠERNOVA DRUŽBA,

VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 4a, vstop 23. 10.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grgurevič Nikolaj, Ljubljana, Goce
Delčeva 6, imenovan 23. 10. 1996, zasto-
pa podružnico in mora za vsak posel prido-
biti soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-109313
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01627 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa SPRINGER REISEN,
Podjetje za turistično posredovanje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pod topoli 77,
sedež: Pod topoli 77, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09853/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5437032
Firma: OFERTA 1000, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OFERTA 1000, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Bilečanska 2
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Breda, izstop

20. 2. 1997; Obed Antonija, Ljubljana, Bi-
lečanska ulica 2, vstop 20. 2. 1997, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; P. SPRINGER SOHNE, izstop 20. 2.
1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Miklavčič Breda, razrešena 26. 2.
1997; direktor Springer Paul, razrešen
26. 2. 1997; direktorica Obed Antonija,
imenovana 20. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
4531 Električne inštalacije; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-109317
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00475 z dne 4. 4. 1997
pod št. vložka 1/29094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125672
Firma: SPOJ INT., proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: SPOJ INT., d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Potočnikova
ulica 4

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jovan Maksimiljan, Domža-

le, Potočnikova ulica 4, vstop 23. 1. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jovan Maksimiljan, imenovan 23. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 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, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge 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;
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; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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; 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; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
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aparatov; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-109319
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01782 z dne 11. 4. 1997
pod št. vložka 1/29130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192566
Firma: KOVIFLEX, podjetje za pro-

izvodnjo kovinskih izdelkov, strojev in
naprav, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Industrijska

cesta 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: PROFIS, proizvodnja ko-

vinskih izelkov, strojni in finančni inženiring,
d.o.o., Grosuplje, Brinje cesta 1/18, vstop
18. 3. 1997, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Knez Ernesto, Ljub-
ljana, Žaucerjeva ulica 12, vstop 18. 3.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Ernesto, imenovan 18. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 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 Proiz-
vodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in

drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109321
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01943 z dne 11. 4. 1997
pod št. vložka 1/29131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192329
Firma: NATAS, podjetje za gostinstvo

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova

ploščad 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lapanja Alen in Lapanja

Nataša, oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad
7, vstopila 14. 3. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lapanja Alen, imenovan 14. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
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; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-109324
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01518 z dne 22. 4. 1997
pod št. vložka 1/29166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191748
Firma: SLOTEAM, Trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SLOTEAM, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatino-

va 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Govekar Sašo, Ljubljana,

Glinškova ploščad 25, vstop 6. 3. 1997,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Govekar Sašo, imenovan 6. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1586 Predelava čaja in kave; 159
Proizvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 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; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 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; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi 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-



Stran 774 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 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; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-109325
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06588 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa FAMILIY FROST, stori-
tve na področju globokozmrznjenih iz-
delkov, d.o.o., Trzin, sedež: Dobrave 4,
Trzin, 1234 Megeš, pod vložno št.
1/27271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5294413
Firma: FAMILY FROST, storitve na po-

dročju globokozmrznjenih izdelkov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FAMILY FROST, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Goriška ul. 17

Rg-109327
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06510 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa LASTING, podjetje za
projektiranje, inženiring, ekonomsko in
organizacijsko svetovanje, d.o.o., 1000
Ljubljana, Pod lipami 34, sedež: Pod li-
pami 34, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitevljev in spre-
membo akta o ustanovitvi z dne 10. 12.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5748089
Ustanovitelja: Grilc Brilli Katarina, izstop

10. 12. 1996; Brilli Mirt, Ljubljana, Pod li-
pami 34, vstop 10. 12. 1996, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
LASTING, podjetje za projektiranje, inženi-
ring, ekonomsko in organizacijsko svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Pod lipami 34, vstop
10. 12. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-109328
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/09343 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa PAK 4 I.P., podjetje za
proizvodnjo kartonske embalaže, d.o.o.,
sedež: Opekarna 22, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/26255/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5867592
Ustanovitelj: PAKT 4 I.P., d.o.o., Trbov-

lje, Opekarna 22, vstop 22. 11. 1996, vlo-
žek 1,380.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; PAK 4, podjetje za proizvodnjo karton-
ske embalaže, d.o.o., izstop 22. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-109335
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06309 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa JANTA, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kersnikova 11, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18018/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5823838
Firma: JANTA, trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JANTA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova

33
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0142 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501

Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7470
Čiščenje stavb; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-109336

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06164 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa TIPTEH, d.o.o., zasto-
panje in distribucija, sedež: Podpeška
cesta 61, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/27580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene
pogodbe z dne 26. 11. 1996 s temile po-
datki:
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Matična št.: 5935652
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 40
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanoviteljica: Tribušon Nosan Irena,

Ljubljana, Chengdujska cesta 10, vstop
21. 11. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje.

Rg-109337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/10173 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa IMINEX, Mednarodno
trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 156, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20422/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in preoblikovanje iz d.d.
v družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5687420
Firma: IMINEX, Mednarodno trgovsko

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

govornostjo
Osnovni kapital: 35,424.883 SIT
Ustanovitelj: NEWATEX LIMITED, izstop

31. 5. 1994; Cesar Bojan, Ljubljana, Ulica
Gubčeve brigade 106, vstop 31. 5. 1994,
vložek 35,434.883 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; EMPTRADE LIMITED, REPUB-
LIC OF CYPRUS, izstop 31. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blejec Rado, razrešen 31. 5. 1994;
direktor Cesar Bojan, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109339
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01394 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/29157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1126318
Firma: GRAVOMAT PETERCA & CO.,

grafično oblikovanje in graverstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: GRAVOMAT PETERCA

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

odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Trzinska c. 16,

Loka pri Mengšu
Ustanovitelja: Peterca Branka in Peterca

Matjaž, oba iz Mengša, Trzinska 16, Loka
pri Mengšu, vstopila 5. 3. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Peterca Branka, imenovana 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Peterca Matjaž, imenovan 5. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3622 Proizvodnja naki-
ta in podobnih izdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-109341
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06193 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa M & G BIRO OPREMA,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
sedež: Kajuhova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20339/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5697271
Ustanovitelja: Rupnik Mirko, Ljubljana,

Novo Polje c. 14/21, vstop 5. 5. 1994,
vložek 750.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Križman Matjaž, Domžale, Drago-
melj 18, vstop 5. 5. 1994, vložek 750.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109342
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01399 z dne 16. 4. 1997
pod št. vložka 1/29148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191578
Firma: JUNGHEINRICH, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JUNGHEINRICH,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Milana Majc-

na 29a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: JUNGHEINRICH BETEILI-

GUNGSGESELLSCHAFT MBH, Hamburg,
Nemčija, Friedrich-Ebert-Damm 129, vstop
31. 1. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belantič Anton, Ljubljana, Vrščajeva
ulica 3, imenovan 31. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-109343
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05929 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa 2M FURNITURE, druž-
ba za trgovino na debelo in drobno s
pohištvenimi izdelki, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07169/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5376432
Ustanovitelji: Mladen Urh, Ljubljana, Žau-

cerjeva ulica 24, vstop 4. 5. 1990, vložek
2,327.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Legat Miha, Ljubljana, Gabrščkova ulica
45, vstop 4. 5. 1990, vložek 2,327.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnar Ne-
venka, Ljubljana, Polje cesta VI/4, vstop
18. 10. 1996, vložek 1,163.600 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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
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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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 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; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109344
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00551 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa TUHNA, podjetje za
tekstilno proizvodnjo in trgovino na de-
belo in drobno v tranzitu in storitveno
dejavnost, d.o.o., Tovarniška ulica 7,
Ljubljana, sedež: Tovarniška ul. 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, dejavno-

sti, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5399513
Ustanoviteljica: Uhan Andrej, izstop

24. 12. 1996; Uhan Majda, Ljubljana, To-
varniška 7, vstop 21. 3. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Uhan Andrej, razrešen 24. 12.
1996; direktorica Uhan Majda, imenovana
24. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 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; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 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; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-109346

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05851 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa KALEN, d.o.o., za notra-
njo in zunanjo trgovino, Ljubljana, se-
dež: Devova 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19900/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5673518
Sedež: 1000 Ljubljana, Grintovška 6
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na 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; 516
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Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na 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;
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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 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.

Rg-109350
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04466 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa DOBROVITA PLUS,
Družba za usposabljanje in zaposlova-
nje invalidov, d.o.o., sedež: Slovenska
53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5695201
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob Ljubljani-

ci 36
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:

01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 igračami, otroško opremo; 6311 Pre-
kladanje; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7482 Pakiranje; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 85322
Dejavnost invalidskih organizacij; 85323
Dejavnost dobrodelnih organizacij; 85324
Druge socialne dejavnosti; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz od-

padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov.

Rg-109351
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05531 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa TUVA, družba za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Zadobrovška 88,
Ljubljana-Polje, sedež: Zadobrovška 88,
1260 Ljubljana, pod vložno št.
1/17125/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5612390
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Rus Mija, razrešena 28. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 15. 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 popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-109354
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06358 z dne 11. 4. 1997
pri subjektu vpisa AERO-POLYPLAST,
predelava plastičnih mas, d.o.o., Ljub-
ljana, Koprska 78, sedež: Koprska 78,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00250/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča člane nadzornega sveta in spre-
membo družbene pogodbe z dne 21. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5014859
Člani nadzornega sveta: Souvan Nina,

Lampič Ciril in Lipovec Miran, vsi vstopili
21. 11. 1996.

Rg-109360
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06220 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa SAN, trgovina, marke-
ting in gostinstvo, d.o.o., Kočevje, Roš-
ka 46, sedež: Roška 46, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/05636/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781701
Firma: SAN, trgovina, marketing, go-

stinstvo, gradbeništvo in računovodske
storitve, d.o.o., Kočevje, Roška 46

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pride-
lovanje žit in drugih poljščin; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,

plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 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;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji 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; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
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belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 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; 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
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-

ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 747 Čiščenje stavb;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109362
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06856 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa IMERI, export-import,
d.o.o., Gabrovka, Gabrovka 17a, sedež:
Gabrovka 17a, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/20819/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5732387
Firma: IMERI, export-import, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 226
Skrajšana firma: IMERI, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 226
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:

1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1585 Pro-

izvodnja testenin; 159 Proizvodnja pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 160 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 175 Proizvod-
nja drugih tekstilij; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 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; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 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; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
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dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
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; 523 Trgovina na drobno
s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko 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; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-

delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 732
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eskperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 900 Storitve javne hi-
giene; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-109365
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06573 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa ARKA, NOVAK IN DRU-
GI, intelektualne storitve, d.n.o., sedež:
Kajuhova ulica 27, 1000 Ljubljana, pod

vložno št. 1/27453/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, preoblikovanje iz d.n.o. v
družbo z omejeno odgovornostjo in spre-
membo družbene pogodbe z dne 27. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5935016
Firma: ARKA, NOVAK IN DRUGI, inte-

lektualne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ARKA, NOVAK IN DRU-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novak Ivan, Novak Matilda

in Novak Andrej, vsi iz Ljubljane, Jakčeva
ulica 43, izstopili iz d.n.o. in vstopili v d.o.o.
27. 11. 1996, vložili po 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-109366
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01423 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa FOTO TIVOLI, Podjetje
za fotografsko propagandno dejavnost
in trgovino, p.o., Ljubljana, Cankarjeva
7, sedež: Cankarjeva 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00262/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča posledice lastninske-
ga preoblikovanja, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovni kapital, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5072425
Firma: FOTO TIVOLI, Podjetje za fo-

tografsko propagandno dejavnost in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FOTO TIVOLI, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 36,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
14. 1. 1997, vložek 18,720.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 1.
1997, vložek 3,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 14. 1.
1997, vložek 3,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Avbelj Zdenka, Zgornja Be-
snica, Zgornja Besnica 17, vstop 14. 1.
1997, vložek 280.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cindrič Jelena, Ljubljana, Ce-
sta v Polje VI/10, vstop 14. 1. 1997, vlo-
žek 310.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Demšar Anton, Ljubljana, Stari trg 8,
vstop 14. 1. 1997, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Demšar Darin-
ka, Ljubljana, Stari trg 8, vstop 14. 1. 1997,
vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolničar Marija, Dobrova, Pod-
smreka 33, vstop 14. 1. 1997, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frankol Eva, Ljubljana, Prijateljeva 17, vs-
top 14. 1. 1997, vložek 60.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Frankol Milan, Ljub-
ljana, Prijateljeva 17, vstop 14. 1. 1997,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Geiger Darinka, Grosuplje, Pod
gozdom c. VIII/10, vstop 14. 1. 1997, vlo-
žek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Guzelj Janko, Ljubljana, Gabrje pri
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Dobrovi 27, vstop 14. 1. 1997, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Guzelj Tatjana, Ljubljana, Gabrje pri Dobro-
vi 27, vstop 14. 1. 1997, vložek 320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Heric Bo-
jan, Ljubljana, Na jami 5, vstop 14. 1. 1997,
vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Herinčič Karol, Kamnik, Groharje-
va 16, vstop 14. 1. 1997, vložek 290.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jendrič
Sonja, Ljubljana, Prijateljeva 12, vstop
14. 1. 1997, vložek 260.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jenko Janez, Ljub-
ljana, Preglov trg 13, vstop 14. 1. 1997,
vložek 110.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jenko Meta, Ljubljana, Preglov trg
13, vstop 14. 1. 1997, vložek 330.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kadunc An-
drej, Ljubljana, Slovenska 8, vstop 14. 1.
1997, vložek 220.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kejžar Boris, Škofja Loka,
Mestni trg 5, vstop 14. 1. 1997, vložek
330.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kejžar Rok, Škofja Loka, Mestni trg 5, vs-
top 14. 1. 1997, vložek 40.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Klančišar Jasna,
Ljubljana, Slapnikova ulica 9, vstop 14. 1.
1997, vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klar Cvetka, Ljubljana, Preglov
trg 3, vstop 14. 1. 1997, vložek 180.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klar Ladi-
slav, Ljubljana, Preglov trg 3, vstop 14. 1.
1997, vložek 180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Klemenc Milena, Ljubljana Tr-
žaška 119, vstop 14. 1. 1997, vložek
130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kobal Vladimira, Ljubljana, Križevniška 16,
vstop 14. 1. 1997, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodrič Zvonko,
Ljubljana, Ulica 28. maja 69, vstop 14. 1.
1997, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krumpačnik Anuša, Ljublja-
na, Pot ilegalcev 11, vstop 14. 1. 1997,
vložek 170.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krumpačnik Zlatko, Ljubljana, Pot
ilegalcev 11, vstop 14. 1. 1997, vložek
170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kuhelj Tatjana, Ljubljana, Prijateljeva 17,
vstop 14. 1. 1997, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kump Lidija,
Ljubljana, Vrhovčeva 9, vstop 14. 1. 1997,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Levičnik Ivan, Zgornja Besnica,
Zgornja Besnica 17, vstop 14. 1. 1997,
vložek 180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Levičnik Mateja, Zgornja Besnica,
Zgornja Besnica 17, vstop 14. 1. 1997,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mirtič Karlina, Ljubljana, Seničica
20d, vstop 14. 1. 1997, vložek 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mladeno-
vić Darko, Ljubljana, Bratov Učakar 24, vs-
top 14. 1. 1997, vložek 280.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Peretič Vlasta,
Ljubljana, Vlahovičeva 11, vstop 14. 1.
1997, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pernat Terezija, Črna vas, Čr-
na vas 95, vstop 14. 1. 1997, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ponikvar Franc, Ljubljana, Pod bresti 8, vs-
top 14. 1. 1997, vložek 170.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ponikvar Franc-
ka, Ljubljana, Pod bresti 8, vstop 14. 1.
1997, vložek 290.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Predalič Nada, Ljubljana, Roz-

manova 12, vstop 14. 1. 1997, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ritonja Marinka, Ljubljana, Streliška 37a,
vstop 14. 1. 1997, vložek 110.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Skvarča Andrej,
Ljubljana, Ulica Koroškega bataljona 9, vs-
top 14. 1. 1997, vložek 440.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skvarča Stjenko,
Ljubljana, Glinškova ploščad 25, vstop
14. 1. 1997, vložek 280.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Travnik Marjan, Ljub-
ljana, Grintovec 41, vstop 14. 1. 1997, vlo-
žek 220.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Virant Tina, Grosuplje, Ljubljanska 43,
vstop 14. 1. 1997, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Virant Tomaž,
Grosuplje, Ljubljanska 43, vstop 14. 1.
1997, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zidar Jožica, Črna vas, Črna vas
230, vstop 14. 1. 1997, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zidar Mi-
ša, Ljubljana, Brilejeva 13, vstop 14. 1.
1997, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zidar Sonja, Ljubljana, Brilejeva
13, vstop 14. 1. 1997, vložek 270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost.

Rg-109367
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01484 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191691
Firma: FENIKO, podjetje za posredo-

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

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova
ul. 15

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sodja Barbara, Ljublja-

na, Maroltova ul. 15, vstop 3. 3. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sodja Barbara, imenovana 3. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost.

Rg-109368
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06725 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH
OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK,
p.o., sedež: Cesta na Bokalce 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00513/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje v javni socialno varstveni zavod,
spremembo firme, ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5050740
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV

LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Skupnost socialnega skrb-

stva, izstop 6. 5. 1993; Republika Sloveni-
ja, Ljubljana, vstop 6. 5. 1993, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-109373
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02358 z dne 12. 5. 1997
pod št. vložka 1/29226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193945
Firma: DERGAN, razvoj in svetovanje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DERGAN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Puhova ul. 1
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: Jakhel Črtomir, Ljubljana,

Puhova ul. 1, vstop 29. 4. 1997, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jakhel Rudolf, Ljubljana, Rašiška ul. 5,
vstop 29. 4. 1997, vložek 4,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jakhel Črtomir, imenovan 29. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Jakhel Rudolf, imenovan 29. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 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 podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-109374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02186 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa MEDEX INTERNATIO-
NAL, živilska industrija, d.d., Ljubljana,
sedež: Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe ME-
DEX, p.o., Ljubljana (vl. št. 1/217/00) s
temile podatki:

Matična št.: 5573114
Pripojitev MEDEX, p.o., Ljubljana (vl. št.

1/217/00) vpisano v sodni register s skle-
pom Srg 2186/97 z dne 16. 4. 1997.

Rg-109375

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05644 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa MEDEX, živilska indu-
strija, p.o., Ljubljana, sedež: Miklošiče-
va 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo zaradi pripojitev k ME-
DEX INTERNATIONAL, d.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5003105
Pripojitev k MEDEX INTERNATIONAL,

d.d., Miklošičeva 30, Ljubljaja (vl. št.
1/14583/00). Pripojitev začne veljati z vpi-
som v register po sedežu prevzemne družbe.

Rg-109377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01558 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191845
Firma: DEJ HABJANIČ – KOBETIČ,

storitve in posredništvo, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DEJ HABJANIČ – KO-
BETIČ, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-
sta 144

Ustanovitelja: Habjanič Srečko, Ljublja-
na, Celovška cesta 144, vstop 3. 3. 1997,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Kobetič Maja, Za-
greb, R Hrvatska, Ružmarinka 19, vstop
3. 3. 1997, vložek 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Habjanič Srečko, imenovan 3. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Kobetič Maja, imenovana 3. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51430 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109378

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01135 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa VIA INTERNATIONAL,
mednarodna trgovina, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 197, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5398061
Sedež: 1000 Ljubljana,Vodnikova 4

Rg-109381

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06265 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ČERNE CONSULTING,

podjetje za ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Šišenska c. 46, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5620848
Osnovni kapital: 7,269.105 SIT
Ustanovitelja: Černe Anka, Ljubljana, Ši-

šenska c. 46, vstop 14. 4. 1994, vložek
6,565.600 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ČERNE CONSULTING, Podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Šišenska cesta 46,
vstop 29. 11. 1996, vložek 703.505 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109383

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06880 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa NYNOSAN, Trgovsko in
turistično podjetje, d.o.o., Domžale, se-
dež: Aškerčevo naselje 59, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/09167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 4. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5428378
Firma: NYNOSAN, Trgovsko in turistič-

no podjetje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: NYNOSAN, d.o.o., Tr-

zin
Sedež: 1234 Mengeš, Trzin, Gmajna

16, Trzin, Mengeš
Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:

2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 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; 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; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 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
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 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
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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-109387

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00436 z dne 7. 5. 1997

pri subjektu vpisa ELITNA KONFEKCIJA
NOVOST, d.o.o., sedež: Podsmreka 5a,
1356 Dobrova, pod vložno št.
1/00132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi ARS
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana
(1/11746/00) s temile podatki:

Matična št.: 5039983
Pripojitev k družbi ARS INŽENIRING,

d.o.o., Rožna dolina, c. VI/36, Ljubljana
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
19. 12. 1996. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-109388

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00435 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa ARS IŽENIRING, družba
za investiranje, inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., sedež: Rožna dolina, c. VI/36,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe ELITNA KONFEK-
CIJA NOVOST, d.o.o., Ljubljana
(1/00132/00) s temile podatki:

Matična št.: 5483425
Pripojitev družbe Elitna konfekcija No-

vost, d.o.o., Podsmreka 5a, Dobrova na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 19. 12.
1996.

Rg-109389

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00391 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa AGRIM, eksport-import,
Domžale, d.o.o., sedež: Masljeva 3,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/21615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi MAIA,
d.o.o., Domžale (1/02739/00) s temile po-
datki:

Matična št.: 5453259
Pripojitev k družbi MAIA, d.o.o., Domža-

le, Masljeva ulica 3 na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 7. 1. 1997. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v sodni register po sede-
žu prevzemne družbe.

Rg-109390

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00392 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa MAIA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Domžale, Masljeva uli-
ca 3, sedež: Masljeva ulica 3, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/02739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pripojitev druž-
be AGRIM DOMŽALE, d.o.o. 1/21615/00
s temile podatki:

Matična št.: 5299756
Pripojitev družbe AGRIM, d.o.o., Dom-

žale, Masljeva 3 na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 7. 1. 1997.

Rg-109393

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02098 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa EURO AGENT, Proizvod-
nja, storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21034/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700981
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 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; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
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d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71210 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90005 Druge
storitve javne higiene; 92521 Dejavnost mu-
zejev; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01499 z dne 28. 4. 1997
pod št. vložka 1/29189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191721
Firma: ZORNIK, d.o.o., Proizvodnja in

trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: ZORNIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zornik Majda, Bled, Kori-

tenska 17b, vstop 11. 3. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zornik Miklavž, Lesce, Finžgarjeva 20, vs-
top 11. 3. 1997, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Istinič Borut, Ljub-
ljana, Kotnikova 16, vstop 11. 3. 1997, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Perko Mirjana, Pesnica pri Mariboru,
Pesnica pri Mariboru 51, vstop 11. 3.
1997, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Filipič Bogomir, Žiri, Dobračev-
ska 13, vstop 11. 3. 1997, vložek 75.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Filipič Bogomir, imenovan 11. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 27450 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28620 Proizvodnja druge-
ga orodja; 28750 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-109397

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01400 z dne 25. 4. 1997
pod št. vložka 1/29177/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191586
Firma: FIN – ZORC & CO., d.n.o., fi-

nančno in poslovno svetovanje
Skrajšana firma: FIN – ZORC & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Omersova uli-

ca 11
Ustanoviteljici: Zorc Antonija, Ljubljana,

Omersova ulica 11, vstop 23. 12. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem, Lopatič Janja, Ljub-
ljana, Žabjak 4, vstop 23. 12. 1996, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zorc Antonija, imenovana 23. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri poslih, ki se ne opravljajo redno v okviru
dejavnosti, ali pa so posebnega in rizičnega
pomena, potrebuje predhodno soglasje dru-
gega družbenika. Taki posli so: pridobitev,
odtujitev ali bremenitev nepremičnin; grad-
nja ali rekonstrukcija zgradb, razen vzdrže-
valnih del; kapitalska udeležba v drugih druž-
bah; kooperacijski in drugi trajni posli za do-
bo, ki je daljša od enega leta; ustanovitev ali
ukinitev filial ali obratov; najem kreditov ali
dajanje poroštev; sprejem ali odpust vodilnih
zaposlenih; dodelitev ali odvzem prokure;
redni posli v okviru dejavnosti, pri katerih
vrednost preseže tolarsko protivrednost
5.000 DEM; direktorica Lopatič Janja, ime-
novana 23. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev, razen pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti, ali pa so posebne-
ga in rizičnega pomena, potrebuje predhod-
no soglasje drugega družbenika. Taki posli
so: pridobitev, odtujitev ali bremenitev ne-
premičnin; gradnja ali rekonstrukcija zgradb,
razen vzdrževalnih del; kapitalska udeležba v
drugih družbah; kooperacijski in drugi trajni
posli za dobo, ki je daljša od enega leta;
ustanovitev ali ukinitev filial ali obratov; najem
kreditov ali dajanje poroštev; sprejem ali od-
pust vodilnih zaposlenih; dodelitev ali odvzem
prokure; redni posli v okviru dejavnosti, pri
katerih vrednost preseže tolarsko protivred-
nost 5.000 DEM.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-109400

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06222 z dne 25. 4. 1997
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pri subjektu vpisa 3 BIS, Center za finanč-
no in drugo poslovno posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5524148
Ustanovitelja: Ferfila Zdenka, Ljubljana,

Krivec 8, vstop 18. 5. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
3 BIS, Center za finančno in drugo poslov-
no posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Vurni-
kova 2, vstop 21. 11. 1996, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki.

Rg-109401

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06254 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa MUZEJ KOČEVJE, p.o.,
Prešernova 11, Kočevje, sedež: Prešer-
nova 11, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/08603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme
s temile podatki:

Matična št.: 5408610
Firma: POKRAJINSKI MUZEJ

KOČEVJE, p.o., Prešernova 11, Kočevje
Skrajšana firma: PMK Kočevje

Rg-109405

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02022 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa GPG LINK, Podjetje za
financiranje investicijskih projektov,
d.d., Ljubljana, sedež: Emonska 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15339/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje iz
d.d. v d.o.o. in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5572266
Firma: GPG LINK, Podjetje za financi-

ranje investicijskih projektov, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: GPG LINK, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelji: GPG GROSUPLJE, Gro-
suplje, Emonska 8, vstop 31. 1. 1992, vlo-
žek 2,896.793 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Geršak Zmago, Kranj, Moše Pijade 4,
vstop 31. 1. 1992, vložek 149.319 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jamnik Janez,
Videm-Dobrepolje, M. Ilova gora 14, vstop
31. 1. 1992, vložek 216.513 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kastelic Brane, Gro-
suplje, Preska 20, vstop 31. 1. 1992, vlo-
žek 216.513 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korošec Bogdan, Ljubljana, Gabršč-
kova 29, vstop 31. 1. 1992, vložek
238.910 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markič Dušan, izstop 23. 9. 1996; Meglen
Anton, Videm-Dobrepolje, Kompolje 49, vs-
top 31. 1. 1992, vložek 171.717 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tomšič Ricardo,

izstop 19. 9. 1996; Zabukovec Dragica,
Ljubljana, Cesta na Brdo 46a, vstop 23. 12.
1996, vložek 111.989 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zgonc Andreja, Videm-Do-
brepolje, Ponikve 95, vstop 31. 1. 1992,
vložek 44.796 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gluvič Dušica, Grosuplje, Ljubljanska
4b, vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pirc Marko,
Ljubljana, Kotnikova ul. 13, vstop 23. 12.
1996, vložek 7.466 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Samotorčan Ivan, Notranje Gori-
ce, Podplešivica 83, vstop 23. 12. 1996,
vložek 7.466 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pevec France, Veliki Gaber, Zagorica
10, vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Brigita,
Grosuplje, Rodetova 8, vstop 23. 12.
1996, vložek 126.921 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šimečak Jože, Ljubljana, Ul.
Bratov Učakar 64, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 7.466 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Topolovec Jure, Ljubljana, V Murglah 75c,
vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kastelic Alojz,
Šmarje Sap, Rimska c. 8, vstop 23. 12.
1996, vložek 7.466 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Musi Amira, Ljubljana, Rusjanov
trg 10, vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kubelj Bo-
ris, Vodice, Vodiška c. 44, vstop 23. 12.
1996, vložek 7.466 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Majnik Mitja, Kranj, Lojzeta Hro-
vata 7, vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klešnik Pe-
ter, Ljubljana-Polje, Pot na Hreše 10d, vs-
top 23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zagorc Jože, Kam-
nik, Pot v Rudnik 3, vstop 23. 12. 1996,
vložek 67.194 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kernjak Milan, Ljubljana, Janežičeva
5, vstop 23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Drstvenšek Du-
šan, Ljubljana, Šišenska 26, vstop 23. 12.
1996, vložek 74.660 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Prijatelj Marjan, Videm-Dobrepo-
lje, Kompolje 12, vstop 23. 12. 1996, vlo-
žek 7.466 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Koščak Milena, Grosuplje, Žalna, vstop
23. 12. 1996, vložek 7.466 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Zabukovec Emil, izstop
27. 2. 1996, Bevk Vid, izstop 26. 2. 1996;
Bevk Maksimiljan, Ljubljana, Gubčeve bri-
gade 10, vstop 26. 2. 1996, vložek 7.466
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paternu Ire-
na, Krka, Krka 64, vstop 31. 1. 1992, vlo-
žek 111.989 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Novljan Bojana,
Snoj Roman in Geršak Zmago, vsi vstopili
23. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 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; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6711 Storitve finančnih
trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-109407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02709 z dne 23. 5. 1997
pod št. vložka 1/29268/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194500
Firma: ANSI, proizvodnja, trgovina, za-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 366
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Friderik Anzi, Ljubljana, Ce-

sta Ceneta Štuparja 3, vstop 8. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Friderik Anzi, imenovan 8. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1997:
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvod-
nja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 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; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
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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; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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, 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 drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-

ne (catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109408
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00635 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa MADRA – SUZANA
DRABIK IN DRUŽBENIK, podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Ulica Nade Čamernikove 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28111/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, zastopnika in
preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5950988
Firma: MADRA, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MADRA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drabik Suzana in  Matja-

šec Damjan, izstopila 21. 1. 1997; Drabik
Suzana, Ljubljana, Ulica Nade Čamerniko-
ve 7, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
21. 1. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Drabik Suzana, razrešena 21. 1.
1997 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-109409
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02996 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRINET, informatika,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stara slovenska
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5638020
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 152
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava

in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 8042 Dru-
go izobraževanje.

Rg-109411

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01283 z dne 5. 6. 1997
pod št. vložka 1/29309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1126229
Firma: JEROVŠEK N&A CO, podjetje

za storitve, d.n.o., Grosuplje
Skrajšana firma: JEROVŠEK N&A CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Zagradec 29
Ustanovitelja: Jerovšek Ignac in Jerov-

šek Angela, oba iz Grosuplja, Zagradec 29,
vstopila 3. 2. 1997, vložila po 1.000, SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jerovšek Ignac, imenovan 3. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Jerovšek Angela, imenovana 3. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
pomočnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01250
Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 28520 Splošna mehanična de-
la; 45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cest-
ni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 85141 Samostojne zdravstvene dejav-
nosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85324
Druge socialne dejavnosti.
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MARIBOR

Rg-101299
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01347 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa MARLES STORITVE
MARIBOR, d.o.o., sedež: Limbuška cesta
2, 2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/01112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5298610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Golob Zmagoslav, razrešen 28. 9.
1996; direktor Indest Stanko, Maribor, Pru-
šnikova ulica 16, imenovan 29. 1. 1996,
družbo zastopa in predstavlja za določen
čas do imenovanja novega direktorja z ome-
jitvami, da sklepa po predhodnem pisnem
soglasju skupščine družbe naslednje prav-
ne posle oziroma sprejema naslednje po-
slovne odločitve: o najemanju in dajanju dol-
goročnih kreditov pravnim in fizičnim ose-
bam; o nakupu, prodaji in obremenitvi ne-
premičnin, poslovnih deležev v drugih
družbah, podjetja kot pravne osebe, obra-
tov in postrojenj; o nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin v pogodbeni vrednosti
nad 10 mio SIT (deset mio SIT); o ustanav-
ljanju in vlaganju kapitala družbe v druge
družbe; o ustanavljanju podružnic.

Rg-101300
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01283 z dne 12. 12. 1996
pri subjektu vpisa CHIP TRADE, družba za
trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Strossmayerjeva ulica 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01934/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5493960
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška cesta

37a.

Rg-101301
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00349 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa TES, projektiranje, kon-
struiranje, inženiring toplotno energet-
skih sistemov, d.o.o., sedež: Razlagova
11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/01153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5310415
Firma: TES, inženiring in druge stori-

tve, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 3
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; tehnični preizkusi in analize.

Rg-101305
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02770 z dne 13. 4. 1995
pri subjektu vpisa ŠTEFKA, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ihova
40, 2234 Benedikt, pod vložno št.
1/05022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno
odgovornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5614058
Firma: ŠTEFKA & ŽNUDERL IN CO.,

trgovska in storitvena družba, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTEFKA & ŽNUDERL

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Žnuderl Maksimiljan – tr-

govec, in Žnuderl Štefanija – trgovka, oba iz
Benedikta, Ihova 40, vstopila 30. 5. 1994,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Žnuderl Maksimiljan in Žnuderl Šte-
fanija, oba imenovana 30. 5. 1994, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-101309
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01299 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa TOVO TRADE, go-
stinstvo, trgovina, proizvodnja, d.o.o., se-
dež: Slomškov trg 13, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06300/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, dejavnosti in zastopnikov, uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5666244
Firma: TOVO TRADE, družba za po-

sredništvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 51
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vogrinec Matija, razrešen 28. 10.
1996; direktor Vogrinec Anton, Maribor,

Gregorčičeva ulica 51, imenovan 28. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 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 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-101320
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01201 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa INTER GASTRO, trgov-
sko in servisno podjetje gostinskih in
mesarskih storitev in opreme, d.o.o., se-
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dež: Nikova 9, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/02789/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5415357
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Srečko, Sveta Troji-

ca, Gočova 77, vstop 23. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5274 Druga popravila, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101323
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01012 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa TAM STANOVANJA, gos-
podarjenje s stanovanji in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 27b, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo skle-
pa o uvedbi stečajnega postopka ter spre-
membo firme in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5442478
Firma: TAM STANOVANJA, gospodar-

jenje s stanovanji in gostinstvo, d.o.o. –
v stečaju

Skrajšana firma: TAM STANOVANJA,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žagar Mirko, razrešen 12. 8. 1996;
stečajna upraviteljica Jezernik Lidija, Mari-
bor, Tomšičeva 9, imenovana 12. 8. 1996.

Rg-101343
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01228 z dne 13. 11. 1996
pod št. vložka 1/10032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981573
Firma: PRETENZIJA TRADE, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PRETENZIJA TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 1,552.445 SIT
Ustanovitelja: Lisja Rajko in Lisja Vera,

oba iz Peker-Limbuš, Lackova cesta 148,
vstopila 16. 10. 1996, vložila po
776.222,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lisja Rajko, ki zastopa družbo brez

omejitev, in prokuristka Lisja Vera, oba ime-
novana 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1413 Pridobi-
vanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
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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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 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.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, 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 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-101354
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01321 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa T.T.P., trgovinsko, trans-
portno podjetje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 13a, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 5667089
Sedež: 2000 Maribor, Kocenova 4.

Rg-101383
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01169 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa VI & ŠARM, podjetje za
export-import, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Trg svobode 3, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5805031
Firma: NOVO-TECH, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVO-TECH, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Loška 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šarman Dejan, izstopil

25. 9. 1996; ANGLIA DEVELOPMENT &
FINANCE COMPANY LIMITED, Wales, Ve-
lika Britanija, 129 Queens street, Cardiff, in
CONTINENTAL MARKETING (EUROPE)
LIMITED, 150 Feet Street, London EC
4A2DQ, Fifth Floor, Three Kings Court,
vstopila 25. 9. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šarman Dejan in prokurista Šarman
Viljem in Šarman Irena, razrešeni 25. 9.
1996; direktor Vrtovec Saša, Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 63, imenovan 25. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 51461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, 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
prodaje orožja in streliva.

Rg-102645
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01467 z dne 14. 1. 1997
pri subjektu vpisa Podjetje za predelavo
odpadkov SUROVINA, p.o., sedež: Po-
breška cesta 20, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00492/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5003393
Firma: SUROVINA, podjetje za prede-

lavo odpadkov, p.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fon

Marko, Maribor, Vita Kraigherja 12, imeno-
van 1. 12. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev kot v.d. direktorja; direktor Eferl Egon,
razrešen 30. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 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; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 9000 Storitve javne higie-
ne; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov.

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-102646
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01267 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa PRIVA, podjetje za sto-
ritve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Ljubljanska 9, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04276/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov in dejav-
nosti, člane uprave in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511259
Firma: VARNOST PRIVA, družba za

storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: VARNOST PRIVA,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,875.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
200.000 SIT, Kapitalski sklad invalidskega
in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, vložil 200.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 401.000 SIT, Ab-
der Rahim Darinka, Maribor, Radvanjska
61, vložila 128.000 SIT, Balažič Feliks, Ma-
ribor, Kardeljeva 57, vložil 82.000 SIT, Bla-
žič Drago, Miklavž na Dravskem polju, Ce-
sta ob ribniku 10, vložil 40.000 SIT, Blažič
Marija, Miklavž na Dravskem polju, Cesta
ob ribniku 10, vložila 94.000 SIT, Bračič
Andrej, Ptuj, Zagrebška cesta 10, vložil
40.000 SIT, Colnar Tomaž, Limbuš, Hrast-
je 38, vložil 39.000 SIT, Dobaj Andrej, Ma-
ribor, Grčarjeva 20, vložil 98.000 SIT, Do-
ver Martin, Maribor, Ulica Matije Murka 17,
vložil 48.000 SIT, Drobnak Miran, Maribor,
Efenkova 15, vložil 108.000 SIT, Fras Da-
nilo, Maribor, Borštnikova ulica 15, vložil
40.000 SIT, Furek Feliks, Starše, Zlatoličje
100, vložil 89.000 SIT, Hozjan Zdravko,
Jarenina, Jareninski dol 36, vložil 48.000
SIT, Ivanjšič Zdenka, Šentilj v Slovenskih
goricah, Šentilj 74, vložila 129.000 SIT,
Jeršič Oton, Ožbalt, Gradišče na Kozjaku
16, vložil 32.000 SIT, Kacjan Damijan,Star-
še, Zlatoličje 5a, vložil 104.000 SIT, Matič
Milivoj, Maribor, Prazna ulica 12, vložil
111.000 SIT, Meter Karl, Maribor, Dogoška
69, vložil 120.000 SIT, Mihovec Božo, Polj-
čane, Na Boč 13, vložil 72.000 SIT, Per-
nek Slavko, Maribor, Titova cesta 21, vložil
113.000 SIT, Pišek Marjan, Maribor, Štre-
kljeva 72, vložil 204.000 SIT, Šprah Milan,
Starše, Zlatoličje 95, vložil 41.000 SIT, Va-
čovnik Milan, Radlje ob Dravi, Mariborska
52, vložil 90.000 SIT, Vidovič Maja, Mari-
bor, Staneta Severja 2, vložila 128.000 SIT,
in Žnuderl Vili, Maribor, Borštnikova 23, vlo-
žil 76.000 SIT – vstopili 10. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vačovnik Milan, imenovan 10. 9.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Pišek Marjan, imenovan 1. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvod-

nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00850/01012-1996/JM z dne 19. 10.
1996.

Rg-102649
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01222 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa SIMEX TRADE, trgov-
ska in storitvena družba, d.o.o., sedež:
Titova 87, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/02075/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5362415
Ustanoviteljice: Dušej Vladimir, izstopil

21. 8. 1996; Dušej Dragica, vložila
1,000.000 SIT, Dušej Barbara, vložila
250.000 SIT, in Dušej Anja, vložila 250.000
SIT, vse iz Slovenske Bistrice, Ribiška ulica
6, vstopile 21. 8. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dušej Vladimir, razrešen 21. 8.
1996; direktorica Dušej Dragica, imenova-
na 21. 8. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-102652
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01484 z dne 14. 1. 1997
pri subjektu vpisa KOGAL, trgovina, špe-
dicija, prevoz, poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: Šentilj 35, 2212 Šentilj v Sloven-
skih goricah, pod vložno št. 1/01141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi
ter uskladitev vpisa s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5303672
Firma: KOGAL, proizvodnja-trgovi-

na-storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 14. 1. 19967: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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
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pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.

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.

Rg-102653
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00258 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa SANTECH, družba za
mednarodno trgovino in zastopstva,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 13a,

2000 Maribor, pod vložno št.
1/09422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5824451
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ovsenik Marija, Ljublja-

na, Staničeva ulica 31a, vstop 22. 6. 1993,
prvi poslovni delež 500.000 SIT, drugi po-
slovni delež 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-102655
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01093 z dne 17. 1. 1997
pod št. vložka 1/10070/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5980925
Firma: DVERI-PAX INTRANTIBUS,

upravljanje, poslovne storitve in sveto-
vanje, d.o.o.

Skrajšana firma: DVERI-PAX INTRANTI-
BUS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Lovska uli-
ca 36

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Benediktinski priorat Mari-

bor, Zgornja Kungota, Gaj nad Mariborom,
vložil 1,485.000 SIT, in Flac Janez, Mari-
bor, Lovska ulica 36, vložil 15.000 SIT,
vstopila 12. 9. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flac Janez, imenovan 12. 9. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da mora za ods-
vojitev in obremenjevanje nepremičnin pri-
dobiti soglasje skupščine oziroma drugega
družbenika.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve
kampov; 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; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102656
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01396 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AGARIC, podjetje za pro-
izvodnjo in predelavo gob, d.o.o., sedež:
Nova ulica 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07137/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694574
Osnovni kapital: 1,517.676 SIT
Ustanovitelj: Voršič Benjamin, Maribor,

Nova ulica 9, vstop 1. 2. 1992, vložek
1,517.676 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
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.; 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;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 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 K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102657
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01411 z dne 20. 1. 1997
pri subjektu vpisa ETF-SL, družba za uvoz
in izvoz, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 3-5, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5877644
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Sobotkiewicz Drago, razrešen 1. 1.
1997; prokurist Rajbar Emil, Maribor, Boršt-
nikova ulica 11, imenovan 1. 1. 1997, za-
stopa družbo posamično z omejitvijo, da je
pooblaščen za opravljanje vseh pravnih de-
janj, ki spadajo v pravno sposobnost druž-
be, razen za odsvajanje in obremenjevanje
nepremičnin, za kar mora biti posebej poob-
laščen, in direktor Soesters Dieter Johan-
nes, D 61352 Bad Homburg, Nemčija,
Reinweg 13, imenovan 7. 11. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-102658
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01368 z dne 20. 1. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMOBILSKI CEN-
TER ŠERBINEK, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Zgornja Kungota 39, 2201
Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/05369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, tipa za-
stopnika in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5600456
Firma: AVTO CENTER ŠERBINEK, sto-

ritve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO CENTER ŠER-

BINEK, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 85
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Šerbinek Miroslav, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Šerbinek Olga, imenovana 5. 11.
1996, oba iz Zgornje Kungote 39.

Rg-102659
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00362 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa TURBO SUN SOLARIJ,
družba za storitve in trgovino, d.o.o., se-

dež: Cafova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09676/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5906610
Ustanovitelja: Pagger Walter, izstopil

1. 4. 1996; Jaunig Hermann, Deutsch-
landsberg 8530, Avstrija, Frauentaler Stras-
se 17, vstopil 6. 7. 1995, in Assl Johann
Josef, Deutschlandsberg 8530, Avstrija,
Gressenberg 73, vstopil 1. 4. 1996, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarc Borut, razrešen 1. 4. 1996; di-
rektor Šajna Marjan, Maribor, Meljski hrib
30a, imenovan 1. 4. 1996, zastopa družbo
z omejitvijo, da pravne posle do 10.000 SIT
sklepa samostojno, za sklenitev pravnih po-
slov nad 10.000 SIT pa potrebuje sklep
skupščine družbe.

Rg-102660
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01297 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa EURO-TIME, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Linhartova 22, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08567/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5856400
Firma: EURO-TIME, podjetje za pro-

izvodnjo, posredništvo, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 14,750.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Olga in Majcenovič

Andrej, izstopila 28. 11. 1996; Lampe
Franc, Miklavž na Dravskem polju, Lovska
ulica 3, Dravski dvor, in Dobnik Izidor, Mari-
bor, Prešernova 12, vstopila 28. 10. 1996,
vložila po 7,375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Lampe Franc in Dobnik Izidor, ime-
novana 28. 10. 1996, zastopata družbo
brez omejitev; prokuristka Kotnik Olga in
direktorja Majcenovič Andrej in Majcenovič
Sonja, razrešeni 28. 10. 1996.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-102661
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01357 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa POGREBNO PODJETJE,
podjetje za opravljanje pogrebne, poko-
pališke dejavnosti in trgovino, p.o., se-
dež: Linhartova ulica 6, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/00514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, organizacijske oblike in omejitev zast.,
člane nadzornega sveta in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5067928
Firma: POGREBNO PODJETJE, pod-

jetje za opravljanje pogrebne, pokopa-
liške dejavnosti in trgovino, Maribor, d.d.
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Skrajšana firma: POGREBNO POD-
JETJE MARIBOR, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 87,284.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad v ustanav-

ljanju – Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska ulica 15, vložil 3,491.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 3,491.000 SIT, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložil 6,983.000 SIT, udeležen-
ci notranjega odkupa, vložili 13,966.000
SIT, Občina Maribor, Maribor, Heroja Sta-
neta 1, vložila 52,370.000 SIT, in udele-
ženci interne razdelitve, vložili 6,983.000
SIT – vstopili 16. 4. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podrekar Franc, Maribor, Ljubljan-
ska 60, imenovan 13. 5. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da mora imeti za pro-
met z nepremičninami soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Krajnčič Zlati-
bor, Grapulin Boris, Vračko Rihard, Tornar
Jolanka, Cussigh Danica in Lorber Srečko,
vstopili 16. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 9304
Pogrebne storitve.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00502/00524-1996/MR z dne
25. 11. 1996.

Rg-102662

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01471 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa EUROAGENT, agenci-
ja-rent-trgovina, d.o.o. sedež: Moše Pija-
de 23, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5387540
Dejavnost, izbrisana 21. 1. 1997: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Rg-102663

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01359 z dne 21. 1. 1997
pod št. vložka 1/10071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987016

Firma: ICF CONTRACTING, trgovina,
posredništvo in storitve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Svetozarev-
ska 10

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KROBATH Beteiligungs und

Finanzierungsgesellschaft m.b.H., Feld-
bach 8330, Avstrija, Franz Josef Strasse
8-14, vstop 17. 9. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Barthl Klaus, Graz 8010, Avstrija,
Riesstrasse 100, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Postogna Bruno, Ma-
ribor, Razlagova 23, imenovana 5. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102664
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01335 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa B.V.S., izvoz-uvoz, trže-
nje in inženiring, d.o.o., sedež: Ranca
22, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod vlož-
no št. 1/06727/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, tipa
zastopnika in družbene pogodbe ter uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5675553
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Vidakovič Stojan, Pekre-Limbuš, Uli-
ca Jelenčevih 64, imenovan 12. 11. 1996,
direktor Vidakovič Rudolf, Pekre-Limbuš,
Ulica Jelenčevih 64, imenovan 12. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev, pro-
kurist Bethmann Klaus, Wiener Neust., Av-
strija, Gymelsdorfergasse 12, imenovan
27. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Schweitzer Klaus, Wien,
Avstrija, Leithastrasse 24/11, imenovan
27. 5. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 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; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.
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Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-102665
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00311 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA TEKSTILNA
ŠOLA, p.o., sedež: Orožnova ulica 2,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5086736000
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Pariške

komune 34.

Rg-102668
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00115 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa INTES STORITVE, inva-
lidsko podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Meljska cesta
19, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5914850
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-102669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00269 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa WOLPAR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Sokolska 60, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5890012
Ustanovitelji: Wolf Valter, Maribor, Ulica

Kraljeviča Marka 5, vložil 1,125.000 SIT, in
Klemenc Iztok, Maribor, Vorohova ulica 20,
vložil 300.000 SIT – vstopila 15. 11. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata; Kralj Davorin,
izstopil 2. 1. 1996; Božnik Borut, Hoče,
Zgornje Hoče 26c, vstopil 2. 1. 1996, vlo-
žil 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102673
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01176 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa PARTY’S, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Trg
svobode 30, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/07388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslov-
nih deležev, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5702313
Ustanovitelja: TOVARNA OLJA GEA,

d.d., Slovenska Bistrica, Trg svobode 30,
vložila 35,565.903,24 SIT, in STAPO b.v.,
KE Rotterdam, Nizozemska, Westblak 79,
3012, vložil 33,925.896,76 SIT – vstopila
18. 11. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rojs Marija, razrešena 1. 10.
1996; direktor Turnšek Leopold, Makole,
Drensko rebro 26, Lesično, imenovan
1. 10. 1996, zastopa družbo za dobo ene-
ga leta z omejitvami, da ne more brez so-
glasja skupščine sklepati poslov ali spreje-
mati odločitev, ki se nanašajo na nakup,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali
drugih sredstev, če to ni že izrecno oprede-
ljeno v letnem načrtu; izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki pre-
segajo 10% (deset odstotkov) osnovnega
kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev; sklepanje zakupnih pogodb gle-
de lastnih ali tujih sredstev, katerih vrednost
presega 10% (deset odstotkov) vrednosti
osnovnega kapitala; sklepanje kooperacij-
skih pogodb s trajanjem več kot eno leto.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
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; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s 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; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-102674
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01374 z dne 8. 1. 1997
pod št. vložka 1/10063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev skupnosti
lastnikov večstanovanjske hiše s temile po-
datki:

Matična št.: 5987059
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV VEČ-

STANOVANJSKE HIŠE, Cesta proletar-
skih brigad 64, Maribor

Skrajšana firma: SKUPNOST LAST-
NIKOV

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 2000 Maribor, Cesta Proletar-

skih brigad 64
Ustanovitelji: lastniki stanovanj v hiši na

Cesti Proletarskih brigad 64, Maribor, vsto-
pili 11. 11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-
havec Alojz, Maribor, Cesta Proletarskih bri-
gad 64, imenovan 11. 11. 1996, kot pred-
sednik skupnosti lastnikov zastopa z omeji-
tvami: pri stroških vzdrževanja do 100.000
SIT si mora predsednik zbora skupnosti last-
nikov predhodno pridobiti ponudbe vsaj
dveh izvajalcev in se odločiti glede na ugod-
nejšo ceno in kvaliteto ponudnika, pri
stroških, ki presegajo 100.000 SIT pa mo-
ra na podlagi predhodno pridobljenih po-
nudb sklicati zbor skupnosti lastnikov zaradi
pridobitve soglasja za sklenitev pogodbe.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti
družbe z vsem svojim premoženjem.

Rg-102679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01214 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa CROUZET, proizvodnja
kontrolnih aparatov, d.o.o., sedež: Graj-
ska 12, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/09893/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5931134
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Delage Olivier in prokurist Kristan
Marjan, razrešena 19. 9. 1996; direktor Re-
žabek Janez Blaž, Šmartno v Rožni dolini,
Šentjungert 17, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Berthelet Michel, Mo-
rainvilliers 78630, Francija, Grande Rue 30,
imenovana 19. 9. 1996.

Rg-102680
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01481 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa VOKADA, gradbene in
druge storitve, d.o.o., sedež: I. Interna-
cionale 8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09137/00 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.: 5836654
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2663 Pro-
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izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

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-102681
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00786 z dne 6. 1. 1997
pod št. vložka 1/10060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5956676
Firma: RAŠEVIĆ COMPANY, družba za

trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: RAŠEVIĆ COMPANY,

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 25
Osnovni kapital: 15.000 SIT

Ustanovitelji: Rašević Denijal – gradbeni
tehnik – Maribor, Glavni trg 25, vložil 5.000
SIT, Rašević Rajko – nogometni trener, Ma-
ribor, Glavni trg 25, vložil 2.000 SIT, Raše-
vić Sana – gospodinja, Maribor, Glavni trg
25, vložila 2.000 SIT, Rašević Diana – eko-
nomski tehnik, Maribor, Glavni trg 25, vloži-
la 5.000 SIT, in Lekić Danijela – glasbeni-
ca, Maribor, Strossmayerjeva 11, vložila
1.000 SIT – vstopili 10. 6. 1996, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Rašević Denijal, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Zajko Radovan,
Maribor, Regentova 2, imenovana 10. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, 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; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 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.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen z
orožjem in strelivom.

Pod šifro O 92.711 bo družba opravljala
samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa prireditelja in kjer
skupna vrednost srečk ne presega 400.000
SIT (štiristotisoč tolarjev 00/100).

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-102682
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01240 z dne 31. 12. 1996
pri subjektu vpisa MARIBORSKA PLINAR-
NA MARIBOR, p.o., sedež: Plinarniška uli-
ca 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00358/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov in dejavnosti, za-
časno upravo in nadzorni svet s temile po-
datki:

Matiča št.: 5034477
Firma: PLINARNA MARIBOR, družba

za proizvodnjo, distribucijo energentov,
trgovino in storitve, d.d.

Skrajšana firma: PLINARNA MARIBOR,
d.d.
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Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 329,085.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
16,586.000 SIT, Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
16,586.000 SIT, Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
63,962.000 SIT, upravičenci interne raz-
delitve, vložili 33,172.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložili 35,553.000 SIT,
Mestna občina Maribor, Maribor, Heroja
Staneta 1, vložila 134,596.000 SIT, Obči-
na Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1, vložila
26,195.000 SIT, in Občina Ruše, Ruše,
Kolodvorska 9, vložila 2,435.000 SIT –
vstopili 13. 8. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grapulin Boris Danilo, Maribor, Na
Kleču 6, imenovan 14. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; Denac Vladimir in Mirt
Stanislav, razrešena 5. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Mom Zlatko,
Birsa Olga, Križman Alojz, Krope Jurij, Do-
ver Franc in Sotrell Karl, vstopili 13. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1996: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 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.; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pa-
re in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 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;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti

v zračnem prometu; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize;7440 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

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.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00818/00692-1996/ST z dne 22. 10.
1996.

Rg-102683
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00648 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5914922.

Rg-102686
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01116 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa BIRO DR. IVANJKO &
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CO., podjetniško svetovanje, d.o.o., Ma-
ribor, Heroja Bračiča 14, Podružnica;
CELJE, sedež: Gregorčičeva 6a, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05212/01 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in dejavnosti ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5616859
Firma: IUS CONSULTING, družba za

poslovno in finančno in zavarovalno sve-
tovanje d.o.o. s t.d. Maribor, Trg svobo-
de 3, Podružnica: CELJE

Skrajšana firma: IUS CONSULTING,
d.o.o. s t.d. Maribor, Trg svobode 3, Po-
družnica: CELJE

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 82511 Dejavnost knjižnic.

Rg-102687
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00021 z dne 24. 1. 1997
pod št. vložka 1/10075/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121758
Firma: TERMOTEHNIK VUK & CO., pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: TERMOTEHNIK VUK

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta

111
Ustanovitelja: Vuk Vladimir – poklicni voz-

nik in Babić Mirsad – diplomirani inženir
strojništva, oba iz Maribora, Meljska cesta
111, vstopila 23. 1. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenika Vuk Vladimir in Babić Mirsad, ki
zastopata družbo brez omejitev, ter proku-
ristka Vuk Darinka, Maribor, Meljska cesta
111, imenovani 23. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-

nja kovinskega stavbnega pohištva; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 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.; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 4532 Izolacijska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7230
Obdelava podatkov.

Rg-102688
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01465 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/10072/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121243
Firma: ZLATOROG-IGM, podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZLATOROG-IGM,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Industrijska uli-

ca 13
Osnovni kapital: 11,955.862 SIT
Ustanovitelji: STAVBAR, podjetje, indu-

strija gradbenega materiala, p.o. Hoče, Mi-
klavška 40, vložil 3,467.200 SIT,
ZLATOROG, podjetje za ustanavljanje, fi-
nanciranje in upravljanje ter opravljanje tr-
govinske dejavnosti, d.d., Maribor, Ulica
10. oktobra 9, vložil 6,097.489,60 SIT,
ŠTAJER LES, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ptuj, Rogozniška cesta 25, vlo-
žil 1,195.586,20 SIT, in Bračič Branko,
Poljčane, Laporska cesta 7, vložil
1,195.586,20 SIT – vstopili 27. 11. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Branko, imenovan 27. 11.
1996, zastopa in predstavlja družbo z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle nad vrednost-
jo 30.000 DEM (tridesettisoč nemških
mark) v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije le s soglasjem
skupščine.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 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
tehnično svetovanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-102691
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01489 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/10074/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121308
Firma: JULIEN, družba za trgovino, po-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva uli-

ca 17
Osnovni kapital: 1,502.200 SIT
Ustanovitelj: Šušterič Aleš, Maribor, Tru-

barjeva ulica 17, vstop 13. 11. 1996, vlo-
žek 1,502.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šušterič Aleš, imenovan 13. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
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cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-102693
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 96/01367 z dne 21. 1.
1997 pri subjektu vpisa AVTO-ŠERBINEK,
export-import, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Zgornja Kungota
39, 2201 Zgornja Kungota, pod vložno
št. 1/01291/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, družbe-
nikov in poslovnih deležev, dejavnosti in ti-
pa zastopnika, uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332087
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 85
Ustanovitelja: Šerbinek Miroslav in Šer-

binek Olga, oba iz Zgornje Kungote 39,
vstopila 4. 1. 1990, vložila po 10,232.054
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, AUTO
EXPORT-IMPORT ŠERBINEK GmbH, izsto-
pil 5. 11.1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Šerbinek Olga, imenovana 5. 11.
1996, in direktor Šerbinek Miroslav, ime-
novan 4. 1. 1990, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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-102694
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01474 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa FINEKO, podjetje za fi-
nančne storitve, trženje in svetovanje,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 3-5,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/04203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, pooblastil zastopnika in
akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5508401
Firma: KBM FINEKO, družba za finanč-

ne storitve, trženje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KBM FINEKO, d.o.o.
Osnovni kapital: 126.884.951 SIT
Ustanoviteljica: Nova kreditna banka Ma-

ribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
30. 7. 1991, vložek 126,884.951 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Hinko, Maribor, Ribniška
2, imenovan 30. 11. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, razen pri poslih, za katere je
potrebna privolitev ustanovitelja, in sicer: na-
kup in prodaja osnovnih sredstev družbe,
razen če vrednost presega 500.000 DEM
(petstotisoč nemških mark) v tolarski proti-
vrednosti; odločba o prevzemanju finančnih
obveznosti, katerih vrednost bi presegla
500.000 DEM (petstotisoč nemških mark)
v tolarski protivrednosti; sklepanje pogodb
o nabavi, odtujitvi ali obremenitvi nepremič-
nin, če vrednost nepremičnine presega
500.000 DEM (petstotisoč nemških mark)
v tolarski protivrednosti.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74843 Druge po-
slovne 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.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102697
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01496 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa COALA, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo računalniških na-
prav, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Kardeljeva cesta 74, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04429/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo priimka
družbenice, dejavnosti, zastopnikov in druž-
bene pogodbe ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5532043
Ustanoviteljica: Jerman Jelek Marinka,

Maribor, Goriška ulica 15, vstop 14. 11.
1991, vložek 486.683,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerman Jelek Marinka, razrešena
1. 2. 1996; direktor Uršič Rastko, Maribor,
Panonska ulica 19, imenovan 1. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen 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.

Rg-102700
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01541 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa IPP, podjetje za izdela-
vo, prodajo in storitve, d.o.o., sedež: Pru-
šnikova 32, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03172/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5862612
Sedež: 2000 Maribor, Vrablova 15
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

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-102701
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01437 z dne 18. 1. 1997
pri subjektu vpisa DARDANTA, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Sme-
tanova ulica 75, 2000 Maribor, pod vlož-

no št. 1/09103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844479
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-102702
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01458 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa POLZ, podjetje za uvoz
in izvoz, trgovino, storitve, turizem in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Pesnica 38f,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/08524/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, de-
javnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5771986
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica 42a
Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 3611

Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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; 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; 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; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigovod-

ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

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-102703
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01528 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa MEENEL, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Šlandrova 13, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/04372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova firme, dejavnosti, zastop-
nika in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5532477
Firma: MEENEL, družba za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štajnbaher Mladen, razrešen 20. 12.
1996; direktor Germ Rudolf, Slovenska Bi-
strica, Ulica Moše Pijade 16, imenovan
20. 12. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 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; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 5. 2. 1998 / Stran 799

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; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, 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; 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,

laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 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; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost tehničnega varovanja.

Rg-102705
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01220 z dne 27. 1. 1997
pod št. vložka 1/10079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981565
Firma: RAMZES, družba za promet z

nepremičninami, umetniškimi izdelki in
starinami, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-
sta 3-5

Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Šifrer Simona, Maribor,

Kmetijska 3a, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šifrer Simona, imenovana 7. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102706
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01476 z dne 27. 1. 1997
pod št. vložka 1/10080/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121294
Firma: JOAN-JAMBROVIČ & CO., tr-

govsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: JOAN-JAMBROVIČ &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska uli-

ca 22
Ustanoviteljici: Jambrovič Jožica – pro-

dajalka in Rus Andreja – tekstilno obrtna
konfekcionarka, obe iz Maribora, Ulica he-
roja Šlandra 11a, vstopili 17. 12. 1996, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Jambrovič Jožica in Rus Andreja, ime-
novani 17. 12. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 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-
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; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
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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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Rg-102708
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01365 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa Trgovsko in storitveno
podjetje NOWAK & CO, d.o.o., sedež:
Gosposvetska cesta 34, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/04802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in dejavnosti, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5563666
Firma: NOWAK & CO, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,509.600 SIT
Ustanovitelj: Novak Peter, Maribor, Gos-

posvetska cesta 34, vstop 6. 1. 1992, vlo-
žek 1,509.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-102710
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00908 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/06953/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5680727002
Firma: OCCASIO, trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o., Vranji vrh 21h, Slad-
ki vrh, Podružnica Turistična agencija
Sonček, Maribor

Skrajšana firma: OCCASIO, d.o.o., Vra-
nji vrh 21h, Sladki vrh, Podružnica Turi-
stična agencija Sonček, Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17
Ustanovitelj: OCCASIO, trgovina, stori-

tve, proizvodnja, d.o.o., Sladki vrh, Vranji
vrh 21h, vstop 1. 8. 1996, odgovornost:
ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Tobias Filip, Hoče, Ulica Janka Ser-
neca 45, in Primorac Miro, Limbuš, Dre-
venškova 4, imenovana 1. 8. 1996, zasto-
pata podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-102711
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00406 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5914922
Osnovni kapital: 6.358,207.000 SIT.

Rg-102712
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00754 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5914922.

Rg-102717
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01423 z dne 31. 12. 1996
pri subjektu vpisa PRIMAT, tovarna kovin-
ske opreme, p.o., sedež: Industrijska uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, organizacijske oblike, člane nad-
zornega sveta in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5041473
Firma: PRIMAT, tovarna kovinske

opreme, d.d.
Skrajšana firma: PRIMAT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 435,023.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
43,502.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 88,507.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložil 93,645.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
133,123.000 SIT, in upravičenci interne
razdelitve, vložili 76,246.000 SIT – vstopili
4. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-
neralni direktor Fujs Ernest, Miklavž na Drav-
skem polju, Samova ulica 40, Rogoza, ki
zastopa družbo brez omejitev, in član upra-
ve Štefanec Erih, Maribor, Razlagova 9, ki
kot direktor za tehniko in razvoj zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 11. 11.
1996; Sodec Bojana, razrešena 4. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00939/01029-1996/IZ z dne 6. 12.
1996.

Rg-102718
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01410 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/10068/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987156
Firma: STAVBAR MEHANIZACIJA

M & B, storitve, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: STAVBAR MEHANIZA-
CIJA M & B, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Industrijska 13
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Matavž Franjo, Poljčane, Ča-

dramska vas 9, in Bajgot Matjaž, Ruše, Tole-
dova 19, vstopila 12. 11. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Matavž Franjo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Bajgot Matjaž, imeno-
vana 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 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; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
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; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001Zbiranje in odvoz odpadkov.

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-102720
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01511 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOPAS, podjetje za
export in import, d.o.o., sedež: Trg osvo-
boditve 8, 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah, pod vložno št. 1/07514/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5707404
Firma: NOVOPAS, podjetje za uvoz,

izvoz, trgovino in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 50303

Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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;
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; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102721
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01393 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa DOBA, zavod za oprav-
ljanje izobraževalnih in organizacijskih
storitev ter posredovanje kulturnih vred-
not, p.o., sedež: Razlagova ulica 16,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/02092/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5365708
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Sedež: 2000 Maribor, Kopitarjeva 5
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Baloh Dominko Jasna, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 25. 4.
1991, in prokurist Baloh Peter, imenovan
27. 11. 1996, oba iz Maribora, Lovska 76.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 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;
803010 Višješolsko izobraževanje; 80302
Visoko strokovno izobraževanje; 8030 Uni-
verzitetno izobraževanje; visokošolsko izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme zavod oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102722
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01433 z dne 8. 1. 1997
pod št. vložka 1/10034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981646
Firma: BAČNIK & CO. “PRIMA BB”, pre-

hrambena industrija, trgovina in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: BAČNIK & CO. “PRI-
MA BB”, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Medvedova uli-
ca 9

Osnovni kapital: 8,263.073 SIT
Ustanovitelja: Bačnik Božena – diplomi-

rana organizatorka dela in Bačnik Zmago-
slav-Valentin – kemijski tehnik, oba iz Mari-
bora, Medvedova ulica 9, vstopila 9. 12.
1996, vložila po 4,131.536,50 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bačnik Božena in Bačnik Zmago-
slav-Valentin, imenovana 9. 12. 1996, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih.

Rg-102726
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00895 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa IDEAL PROJEKT, pod-
jetje za inženiring in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Kolodvorska ulica 37b, 2310 Slo-
venska Bistrica, pod vložno št.
1/03896/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5493919
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica,

Tomšičeva 1/d
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelj: Kraševec Igor, Slovenska

Bistrica, Ulica Pohorskega odreda 6, vstop
1. 4. 1991, vložek 1,620.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vlah Borut, izstop
27. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo
založništvo; 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 plačilo
ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-102727
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01373 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa K 2, svetovanje, posre-
dovanje, trgovina, d.o.o., sedež: Stros-
smayerjeva 32b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/05589/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5635942
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorja Kaučič-Klajnšek Aleksandra, ime-
novana 15. 1. 1996, in Klajnšek Borut, ime-
novan 1. 11. 1996, oba iz Maribora, Stros-
smayerjeva 32b, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-102732
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01247 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa MARIBORSKI VO-
DOVOD, komunalno podjetje Maribor,
p.o., sedež: Jadranska cesta 24, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00102/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov in dejavnosti, člane nadzorne-
ga sveta in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5067880
Firma: MARIBORSKI VODOVOD, javno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: MARIBORSKI VO-

DOVOD, d.d.
Pravnoorg. oblika: javno podjetje
Osnovni kapital: 317,210.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vložili 17,509.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve, vložili 8,755.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 4,378.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Mejna ulica 5, vložil
4,378.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 25, vložil
8,755.000 SIT, Občina Maribor, Maribor,
Ulica heroja Staneta 4, vložila 242,666.000
SIT, Občina Ruše, Ruše, vložila
12,688.000 SIT, Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru, vložila 8,565.000 SIT, Obči-
na Lenart, Lenart v Slovenskih goricah, vlo-
žila 9.516.000 SIT – vstopila 4. 7. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jecelj Stanislav, Maribor, Meljski hrib
87, imenovan 4. 7. 1996, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev kot začasni član
uprave.

Člani nadzornega sveta: Fatur Boris, Ju-
ratić Alenka, Mrzlekar Dušan in Štelcer
Franc, vstopili 4. 7.1996.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
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programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize.

Pod šifro K 74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00806/00593-1996/TJ z dne 28. 10.
1996.

Rg-103612
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01115 z dne 23. 1. 1997
pri subjektu vpisa BIRO dr. IVANJKO &
CO., podjetniško svetovanje, d.o.o., se-
dež: Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/05212/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme in dejavnosti ter uskladitev vpisa
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5616859
Firma: IUS CONSULTING, družba za

poslovno, finančno in zavarovalno sve-
tovanje, d.o.o. s t.d.

Skrajšana firma: IUS CONSULTING,
d.o.o. s t.d.

Dodatna oblika: tiha družba
Sedež: 2000 Maribor, Trg svobode 3
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

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-103615
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00170 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa MARMOR, GRANIT-

ČRNČEC, proizvodno, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Marolto-
va ulica 15a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05666/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, tipa zastopnika in
družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5705860
Ustanovitelji: Črnčec Janez, izstopil 1. 1.

1996; Črnčec Bojan, Maribor, Maroltova uli-
ca 15a, in Črnčec Miro, Jurovski dol, Malna
št. 46, vstopila 1. 1. 1996, vložila po
880.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Črnčec Bojan, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 1. 1. 1996, ter prokuri-
sta Črnčec Janez, Maribor, Maroltova ulica
15a, imenovan 1. 1. 1996, in Črnčec Miro,
imenovan 5. 3. 1992.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 4521 Splošna gradbena
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-103616
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01260 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa PROGRAMATORJI, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Grajska 12, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03326/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
skrajšane firme, spremembo dejavnosti in

zastopnika, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5450713
Ustanovitelj: GORENJE, gospodinjski

aparati, d.o.o., Velenje, Partizanska 12, vs-
top 21. 11. 1990, vložek 1,695.580,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Režabek Janez Blaž, razrešen 5. 9.
1996; direktor Ojsteršek Matjaž, Velenje,
Šmarška 14, imenovan 5. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 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; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-103618
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01405 z dne 29. 1. 1997
pod št. vložka 1/10087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987113
Firma: ENDOSAN, družba za medna-

rodno trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ENDOSAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 95
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Strmšek Adrijan, Maribor,

Koroška cesta 95, vstop 29. 11. 1996, vlo-
žek 1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strmšek Adrijan, imenovan 29. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, 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.;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
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gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
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.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-103623
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01406 z dne 30. 1. 1997
pri subjektu vpisa NAUTICA, podjetje za
navtični turizem, izgradnjo plovil in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 25,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe ter uskladitev vpisa s

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5364655
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Arnuš Ferdinand, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 3. 4. 1990, in pro-
kuristka Arnuš Marinka, imenovana 1. 12.
1996, oba iz Maribora, Gregorčičeva 25.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-103628
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00034 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa ZADRUGA AVTO-
PREVOZ, z.o.o., sedež: Pristaniška ulica
8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5761310
Firma: ZADRUGA AVTOPREVOZ,

transport, gradbeništvo, trgovina in sto-
ritve, z.o.o.

Skrajšana firma: ZADRUGA AVTO-
PREVOZ, z.o.o.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rakovič Peter, razrešen 10. 2. 1995;
direktor Stanič Branko, Maribor, Ferkova
ulica 8, imenovan 10. 2. 1995, zastopa za-
drugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
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nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 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, 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.; 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; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri vseh dejavnostih se pripiše: za člane
zadruge.

Pod šifro G 51.18 ne sme zadruga
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše: razen
orožja in streliva.

Pod šifro J 67.13 sme zadruga opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme zadruga
opravljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme zadruga
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-103629
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01041 z dne 4. 2. 1997
pri subjektu vpisa NIGRAD, komunalno
podjetje, p.o., sedež: Strma ulica 8,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnikov, čla-
ne nadzornega sveta in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5066310
Firma: NIGRAD, javno komunalno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: NIGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: javno podjetje
Osnovni kapital: 440,846.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vložili 49,632.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve, vložili 29,184.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 3, vložil 14,592.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Mejna ulica 5, vložil
14,592.000 SIT, Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 25, vložil
37,920.000 SIT, Občina Maribor, Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, vložila 268.652.000
SIT, Občina Ruše, Ruše, vložila
13,313.000 SIT, Občina Pesnica, Pesnica
pri Mariboru, Pesnica, vložila 6,128.000
SIT, Občina Lenart, Lenart v Slovenskih go-
ricah, Lenart, vložil 6,833.000 SIT – vstopi-
li 4. 3. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnčič Zlatibor, Maribor, Tomanova
ulica 5, imenovan 29. 11. 1994, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Selinček Ladi-
slav, Hancman Janez, Pišek Zdenka, Lika-
vec Jožica in Kos Borut, vstopili 7. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5170
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Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilih naprav.

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.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, št.
LP 00660/00569-1996/IZ z dne 22. 8.
1996.

Rg-103632
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00027 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa MIKRODATA, podjetje
za proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, p.o., sedež: Partizanska cesta
17, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo organizacijske
oblike, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5274109
Firma: MIKRODATA, podjetje za pro-

izvodnjo in trženje računalniške opre-
me, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,569.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana Kolodvorska ulica 15, vložil
157.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
157.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
314.000 SIT, Kurent Vinko, Maribor, Pleč-
nikova 9, vložil 392.000 SIT, Snoj Kurent
Biljana, Maribor, Plečnikova 9, vložila
392.000 SIT, in Kirn Breda, Maribor, Can-
karjeva 24, vložila 157.000 SIT – vstopili
8. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurent Vinko, imenovan 12. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme

za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Lastninsko preoblikovanje je vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00931/01060-1997/JM z dne 8. 1.
1997.

Rg-103633
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01300 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa KIRAS, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Fram 106c, 2313
Fram, pod vložno št. 1/05673/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, tipa zastopnika in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev vpisa s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5625181
Firma: KIRAS, pomožne dejavnosti v

zavarovalništvu, posredništvo, storitve in
trgovina, d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Plešivčnik Miran, imenovan 25. 10.
1996, in Plešivčnik Lidija, imenovana 11. 3.
1992, oba iz Frama 106c, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 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; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge 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); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-103634
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01490 z dne 6. 2. 1997
pod št. vložka 1/10089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121359
Firma: STENG ARMATURE, podjetje

za inženiring, svetovanje in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: STENG ARMATURE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Pesniška 20a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Perne Mihael Jurij, Ljub-

ljana, Bratovševa ploščad 27, vložil
900.000 SIT, in Petek Janez, Ptuj, Potrče-
va cesta 50, vložil 600.000 SIT – vstopila
19. 11. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petek Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Perne Mihael Jurij,
imenovana 19. 11. 1996.

Dejavost, vpisana 6. 2. 1997: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na de-
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belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6420 Telekomunikacije; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin 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; 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; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-103635
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01340 z dne 6. 2. 1997
pod št. vložka 1/10088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986966
Firma: BOHAK & CO., trgovska in sto-

ritvena družba, d.n.o.
Skrajšana firma: BOHAK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Leona Za-

laznika 7
Ustanovitelja: Bohak Edvard – ključavni-

čar, Maribor, Ulica Leona Zalaznika 7, in
Bohak Marjeta – ekonomistka, Pesnica pri
Mariboru, Spodnje Dobrenje 76, oba vsto-
pila 14. 11. 1996, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bohak Edvard in Bohak Marjeta, oba
imenovana 14. 11. 1996, zastopata 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;
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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-

no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih 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); 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških 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 dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, 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 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-103636
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01485 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa NOVO-TECH, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Loška 13, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/06851/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5805031
Sedež: 2000 Maribor, Kraljeviča Mar-

ka 21
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrtovec Saša, razrešen 27. 11. 1996;
direktorica Turner Danica, Maribor, Cesta os-
vobodilne fronte 40, imenovana 27. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-103639
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01339 z dne 10. 2. 1997
pod št. vložka 1/10094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992150
Firma: VODAMONT, instalacije in osta-

le storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VODAMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Kraigherjeva ulica 19a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vučković Tatjana, Sveta

Ana, Žice 12, in Vučković Antun, Velika Ko-
panica, R. Hrvaška, Lađanik 52, vstopila
16. 10. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vučković Tatjana, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in Vučković Antun, imeno-
vana 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-103649
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00069 z dne 10. 2. 1997
pod št. vložka 1/10095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121391
Firma: BWL, trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šarhova uli-

ca 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Potisk Janez, Maribor,

Ljubljanska ulica 7a, in Motaln Marjan, Lim-
buš, Ulica Lackovega odreda 12, vstopila
14. 1. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Motaln Marjan, imenovan 14. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 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;
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; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5152
Trgovina 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; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
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.

Rg-102650
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01420 z dne 10. 1. 1997
pri subjektu vpisa A-KMETIS, kmetijsko
svetovanje, d.o.o., sedež: Ritoznoj 75,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/05453/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601665
Firma: ORAČ, pridelovanje, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ORAČ, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ti-

tova 36
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Majcen Irena, izstop 19. 11.

1996; ZADRUŽNA HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA, p.o., Slovenska Bistrica, Titova
36, vstop 19. 11. 1996, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majcen Irena, razrešena 19. 11.
1996; direktor Leskovar Simon, Zgornja
Polskava, Kočno pri Polskavi 2, imenovan
19. 11. 1996, pri finančnem poslovanju po-
trebuje soglasje družbenika Zadružne hra-
nilno kreditne službe.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 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; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 8 / 5. 2. 1998 / Stran 809

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;
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 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, 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; 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; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-104715
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01356 z dne 24. 12. 1996
pod št. vložka 1/10059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987008
Firma: VARKAR, proizvodnja, trgovina

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tantegel Branko, Maribor,

Dupleška cesta 93, vstop 17. 10. 1996,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lašič Alojz, Maribor, Prisojna 41,
vstop 17. 10. 1996, vložek 105.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pišek Marjan,
Maribor, Štrekljeva 72, vstop 17. 10. 1996,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šprah Milan, Starše, Zlatoličje 95,
vstop 17. 10. 1996, vložek 105.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Majarič Drago,
Maribor, Kardeljeva cesta 57, vstop 17. 10.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; VARNOST MARIBOR, d.d., Ma-
ribor, Ljubljanska 9, vstop 17. 10. 1996,
vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; PRIVA, d.o.o., Maribor, Ljubljan-
ska 9, vstop 17. 10. 1996, vložek 495.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tantegel Branko, imenovan 17. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Pišek Marjan, imenovan 17. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi

deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-104600
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00054 z dne 20. 2. 1997
pri subjektu vpisa SLOCAN, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Leona Zalaznika 22, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5478871
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1997:

1320 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 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-
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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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme 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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno

in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družbe opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.14 ne sme družba opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-104695
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01459 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa PLANA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in turizem, export-im-
port, d.o.o., sedež: Počehova 27a, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02009/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5372291
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 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; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih 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; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-

no industrijo; 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; 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; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52473 Dejavnost
papirnic; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106713
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00264 z dne 4. 4. 1997
pri subjektu vpisa ICF CONTRACTING, tr-
govina, posredništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Svetozarevska 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5987016
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova uli-

ca 23.

Rg-108136
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00355 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa MA-ECO CHEM-KUHAR
& CO., trgovsko in svetovalno podjetje,
d.n.o., sedež: Ulica Štrauhovih 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09735/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5379768
Sedež: 2000 Maribor, Čufarjeva 5
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1995:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 5. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108138
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00360 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa TISA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Cafova uli-
ca 5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, tipa zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5563135
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Alenc Zlatko, Maribor, Cesta Prole-
tarskih brigad 58, imenovan 13. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Jan-
kovič Ljubomir, Maribor, Goriška 13, ime-
novan 18. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 5. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108149
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00445 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROJEKTNI TEAM
2000, p.o. – v stečaju, sedež: Slovenska
ulica 21/II, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Tomelj Branko, razrešen
24. 3. 1997; stečajna upraviteljica Reiter
Lidija, Maribor, Vojašniška 6, imenovana
24. 3. 1997.

Rg-108152
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00700 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa FEMATRADE, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Limbuška 2,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/08170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavno-
sti, družbene pogodbe, znižanje osnovnega
kapitala in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762502
Osnovni kapital: 3,507.446,80 SIT
Ustanovitelj: Kokol Branimir, Maribor,

Kopitarjeva 11, vstop 9. 4. 1993; Meško
Jože, izstop 1. 4. 1995; Stramšak Jakob,
izstop 1. 4. 1995; Donevski Jožica, izstop
1. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-

ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in 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; 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; 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; 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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 rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;

6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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; 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 video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-108153
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00404 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA GASILSKO
IN REŠEVALNO SLUŽBO MARIBOR, p.o.,
sedež: Cesta Proletarskih brigad 21,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena zavoda, imena
ustanovitelja, dejavnosti, zastopnikov in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5067979
Firma: JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO

IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR
Ustanovitelj: MESTNA OBČINA MARI-

BOR, Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vs-
top 11. 7. 1991, vložek 87,735.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhart Savo, Maribor, Trg Dušana
Kvedra 1, imenovan 27. 2. 1997, v primeru
odtujitev sredstev poslovnega in rezervne-
ga sklada potrebuje soglasje sveta Javnega
zavoda / 22. člena statuta/; direktor Ekart
Anton, razrešen 27. 2. 1997; Vtič Ferdi-
nand, razrešen 27. 2. 1997 kot vodja splo-
šne službe.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 75252 Poklic-
no in prostovoljno gasilstvo; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.



Stran 812 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-108158
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00852 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa GALERIJA DADAS, pro-
dajno razstavna galerija in avkcijska hi-
ša, d.o.o., sedež: Ulica Kneza Koclja 5,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, zastop-
nikov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5867878
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza

Koclja 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Sadar Danila, razrešena 31. 5.
1996; direktor Tancer Emil, Hoče, Strma
ulica 9, imenovan 1. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-108167
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00159 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa MGS, podjetje za mar-
keting, gospodarjenje, svetovanje,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 67, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02602/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5398622
Firma: MGS, družba za posredništvo,

trgovino, marketing in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Kacl Gvidon, izstop 26. 11.

1996; Kacl Marko, Prevalje, Polje 1, vstop
26. 11. 1996, vložek 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kacl Gvidon, razrešen 26. 11. 1996;
direktor Kacl Marko, imenovan 26. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:
0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 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; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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,
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, 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 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 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; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
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mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 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 ra-
zen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družbe opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod šifro K 74.12 ne sme druž-
ba opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci; pod šifro K 74.60 sme družbe
opravljati tehnično varovanje.

Rg-108179
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00364 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa BAVARIA INDUSTRIES,
proizvodnja, trgovina in zastopništvo, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Zidanškova
17, 2314 Zgornja Polskava, pod vložno
št. 1/09074/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828643
Firma: BAVARIA INDUSTRIES, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BAVARIA INDU-

STRIES, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2451 Proizvod-
nja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polir-
nih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-108183
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00388 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa PLOJ, trgovsko, stori-
tveno in prevozniško podjetje, d.o.o., se-
dež: Radičevičeva 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01201/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, zastopnikov, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5354137
Firma: PLOJ, trgovina, storitve in pre-

vozništvo, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ploj Liljana, razrešena 3. 4. 1997;
direktor Ploj Bojan, Maribor, Radičevičeva
2, imenovan 3. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 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; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-

nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-180185
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00605 z dne 16. 5. 1997
pri subjektu vpisa BE-GO BEBEKOSKI &
GOGOVSKI, gradbeništvo, trgovina in
posredovanje, d.n.o., sedež: Miklavška
cesta 59, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/10158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1189590
Sedež: 2000 Maribor, Industrijska uli-

ca 13.

Rg-109571
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00379 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa ROMER-CONSULTING,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 62, 2327 Rače, pod
vložno št. 1/05847/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, naslova družbenika, de-
javnosti, zastopnikov, tipa zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5986893
Firma: ROMER-CONSULTING, proiz-

vodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Žumer Romana in Španin-

ger Drago, oba iz Rač, Ptujska cesta 62,
vstopila 4. 2. 1992, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Žumer Romana, imenovana 4. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Španinger Drago, imenovan 1. 4.
1997; Strnad Slavica, razrešena 1. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
ni obliki; 24170 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 26230 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28120 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28400 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29230 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31300 Proizvodnja izoliranih elek-
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tričnih kablov in žic; 31610 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 33200 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45430 Obla-
ganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 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; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene 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 ra-
zen z orožjem in strelivom.

Rg-109573
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00794 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO., podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Zolajeva 15, Podružnica
Krautberger, sedež: Hmelina b.š., 2360
Radje ob Dravi, pod vložno št.
1/09012/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5822122003
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Hmeli-

na 61a.

Rg-109576
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01324 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa KOREN, obrtno stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Rezijanska
4, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5597048
Osnovni kapital: 3,550.976 SIT
Ustanovitelji: Koren Ivan, vstop 8. 4.

1992, vložek 1,550.976 SIT, Koren Irena
in Koren Katja, vstopili 16. 10. 1996, vložili

po 1,000.000 SIT, vsi iz Maribora, Rezijan-
ska 4, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koren Ivan, imenovan 8. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Koren Irena, imenovana 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7470 Čiščenje
stavb; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-109578
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00810 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa VERITAS, družba za ter-
minske, opcijske in gospodarske posle,
d.o.o., sedež: Strossmayerjeva 11, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01164/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova firme, naslova družbenika ter
prokurista, spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5303320
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 30
Ustanovitelja: Gojčič Darko, Maribor,

Svetelova 8, vstop 19. 12. 1989, vložek
352.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verdnik Damijan, Maribor, Gosposvetska
cesta 35, vstop 11. 11. 1994, vložek
1,410.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gojčič Darko, imenovan 19. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Verdnik Damijan, imenovan 11. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro J 67.13
˝Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom˝ družba opravlja samo
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti na
borznem in izvenborznem trgu ter menjalni-
ce in zastavljalnice.

Rg-109581
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00719 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa FONDKLEMOS, družba
za financiranje in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 16, 2230 Lenart v Slo-
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venskih Goricah, pod vložno št.
1/07384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5702003
Ustanovitelji: FMN, finance, managment,

naložbe, d.o.o., Lenart v Slovenskih Gori-
cah, Kidričeva 16, vstop 18. 5. 1994, vlo-
žek 5,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potočnik Peter, izstop 17. 6. 1996;
Ivanjko Šime, izstop 17. 6. 1996; Potočnik
Anton ml., izstop 17. 6. 1996. Potočnik An-
ton st., Zgornja Polskava, Ulica Pohorske-
ga bataljona 45, vstop 17. 6. 1996, vložek
6,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; INTERKONTRAKT, poslovodni in finanč-
ni inženiring, d.o.o., izstop 17. 6. 1996.

Rg-109583
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01391 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa SETRANS, transportni
inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Pesnica 44a, 2211 Pesnica pri Ma-
riboru, pod vložno št. 1/01974/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, naslova družbenikov in za-
stopnice, spremembo dejavnosti, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361796
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Pesnica pri Mariboru 44a
Ustanovitelji: Senekovič Jože, Pesnica

pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 44a, vs-
top 15. 2. 1990, vložek 903.057,66 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rodež Marjan,
Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru
44a, vstop 15. 2. 1990, vložek
301.019,22 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Senekovič Šauperl Bojana, Pesnica
pri Mariboru, Pesnica pri Mariboru 70c, vs-
top 15. 4. 1993, vložek 301,019,22 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Senekovič-Šauperl Bojana, ime-
novana 1. 6. 1994, za sklepanje pogodb,
pri katerih vrednost presega 20,000.000
SIT potrebuje soglasje družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 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; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-109586
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00579 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa HART, načrtovanje, pro-
izvodnja, promet in servis stanovanjskih
enot, d.o.o., sedež: Kersnikova ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, druž-
bene pogodbe in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323835
Firma: HART, družba za proizvodnjo

izdelkov iz lesa, gradnjo objektov, inže-
niring in trgovino, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov 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; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 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.;
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.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-

niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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.; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na 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.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-



Stran 816 / Št. 8 / 5. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 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; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-109597
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00492 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
sedež: Razlagova ulica 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00857/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
7411 Pravno svetovanje; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-109588
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01380 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa TIMBERIA, primarna in
sekundarna predelava industrijskih
ostankov in biomase, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., sedež: Ulica Ruške
čete 9, 2342 Ruše, pod vložno št.
1/01960/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, družbe-
nikov, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5532108
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška ce-

sta 51
Ustanovitelja: Zorko Štefan, izstop

29. 11. 1996; Razdevšek Tone, Ruše, Sel-
niška 2, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,729.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Panić Branislav, Selnica ob Dravi, Zgor-
nji Boč 5b, vstop 29. 11. 1996, vložek
870.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorko Štefan, razrešen 29. 11.
1996, direktor Panić Branislav, imenovan
29. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-109589
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01550 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa PID SKALA, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5889219
Osnovni kapital: 9.579,440.000 SIT.

Rg-109590
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00647 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa MG RUŠE, podjetje za
proizvodnjo in distribucijo tehničnih pli-
nov, d.o.o., sedež: Jugova 20, 2342 Ru-
še, pod vložno št. 1/03722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5478758
Firma: MESSER SLOVENIJA, podjetje

za proizvodnjo in distribucijo tehničnih
plinov, d.o.o.

Skrajšana firma: MESSER SLOVENIJA,
d.o.o.

Rg-108591
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00560 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa LEKORO-PITEX, trgov-
sko, proizvodno, storitveno in gradbeno
podjetje, d.o.o., sedež: Beograjska 40,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/03613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, zastopnikov in tipa zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5495881
Firma: LEKORO-PITEX, družba za tr-

govino, proizvodnjo, storitve, gostinstvo
in gradbeništvo, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,504.800 SIT
Ustanovitelji: Gumzej Gorazd in Gumzej

Berta, oba iz Maribora, Beograjska 40, vsto-
pila 3. 1. 1991, vložila po 376.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Skrinjar Mar-
jan, in Skrinjar Danica, oba iz N2 Edmonto-
na, Kanada, 14808-48 Ave Edmonton Ab
THG 5, vstopila 3. 1. 1991, vložila po
376.200 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gumzej Gorazd, imenovan 21. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-

benica Gumzej Berta, razrešena 21. 4.
1997; direktor Skrinjar Marjan, razrešen
21. 4. 1997; družbenica Skrinjar Danica,
razrešena 21. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 37200 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 51470 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 74130 Raziskovanje trga in

javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-109592
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00648 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa MEENEL, družba za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Partizanska 38, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/04372/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5532477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Germ Rudolf, razrešen 1. 5. 1997;
direktor Štajnbaher Mladen, Slovenska Bi-
strica, Šlandrova 13, imenovan 1. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109594
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01549 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa PID ZVON, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5877652
Osnovni kapital: 9.352,600.000 SIT.

Rg-109595
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00639 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa INTES, podjetje Mlin in
testenine, p.o., sedež: Meljska cesta 19,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninksega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, organizacijske oblike, osnovnega
kapitala, družbenikov, tipa zastopnika in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5102294
Firma: INTES, mlin in testenine, d.d.
Skrajšana firma: INTES, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 549,982.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD MLIN, b.o., izstop

6. 5. 1997; TOZD TESTENINE IN FRITATI,
b.o., izstop 6. 5. 1997; TOZD REMONT,
b.o., izstop 6. 5. 1997; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska
160, vstop 6. 5. 1997, vložek
110,149.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 6. 5. 1997, vlo-
žek 54,998.000 SIT, odgovornost: ne od-

govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, vstop 6. 5. 1997, vložek
54,998.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci iz interne razdelitve, vsto-
pili 6. 5. 1997, vložili 109,844.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; državljani Slo-
venije iz javne prodaje, vstopili 6. 5. 1997,
vložili 219,993.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klenovšek Janez, Maribor, Dolnja Po-
čehova 13f, imenovan 6. 5. 1997, zastopa
podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mujkić Rešad,
Kac Boris in Zupan Cvetko, vsi vstopili 6. 5.
1997.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01127/01032-1997/BS z dne
16. 6. 1997.

Rg-109596
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/01421 z dne 17. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ŠTURM, SMOGAVEC IN
DRUGI, trgovina, prevoz, d.n.o., sedež: De-
vina 14c, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/05160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5583110
Ustanovitelji: Smogavec Anton in Smo-

gavec Simon, oba vstopila 12. 12. 1995,
vložila po 4.000 SIT ter Smogavec Matjaž
in Smogavec Silva, oba vstopila 11. 10.
1996, vsi Slovenska Bistrica, Devina 14c,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Smogavec Anton, imenovan
12. 12. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Smogavec Simon, imenovan
12. 12. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenik Smogavec Matjaž, imenovan
11. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; družbenica Smogavec Silva, imenova-
na 11. 10. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas.

Rg-109603
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00193 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa METALNA IMPRO, pro-
izvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Zagrebška 20, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/03870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5488079
Firma: METALNA IMPRO, proizvodno,

trgovsko, storitveno in invalidsko pod-
jetje, d.o.o.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
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namene; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.

Rg-109606
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00370 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa UNI, import-export,
d.o.o., sedež: Jenkova 15, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5306647
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:

3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 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; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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;
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;
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; 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; 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; 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.; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 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 ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-109608
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00454 z dne 2. 7. 1997
pod št. vložka 1/10194/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189620
Firma: KO-BIRO, podjetje za projekti-

ranje in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KO-BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gajštova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Peter, Maribor, Gaj-

štova 22, vstop 10. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Peter, imenovan 10. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 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; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-109609
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00526 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa B & S-KRAMBERGER IN
DRUŽBENIK, trgovina in storitve, d.n.o.,
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sedež: Zgornji Duplek 181, 2241 Spod-
nji Duplek, pod vložno št. 1/09813/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5925380
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Pod šifro J 67.13 sme družbe opravljati
dejavnosti zastavljalnic in menjalnic.

Rg-109612
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00630 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa SWATY, tovarna umet-
nih brusov, d.d., sedež: Titova cesta 60,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5033861
Osnovni kapital: 1.155,760.000 SIT
Ustanovitelji: SWATY, tovarna umetnih

brusov, p.o, izstop 17. 1. 1997; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vstop 17. 1. 1997, vložek
115,388.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 17. 1. 1997, vložek
220,312.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 17. 1.
1997, vložek 241,360.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 17. 1. 1997, vložili
233,436.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 17. 1. 1997, vložili 204,916.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
javne prodaje, vstopili 17. 1. 1997, vložili
138,464.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci iz denacionalizacije,
vstopili 17. 1. 1997, vložili 1,884.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezjak Branko, Kamnica, Stara ulica
6, imenovan 27. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fujs Ernest,
Hojnik Albin, Furlan Sonja, Senica Bogo-
mir-Vid, Lobnik Andrej in Rihtarič Danica,
vsi vstopili 17. 1. 1997.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01052/00508-1997/BS z dne
15. 5. 1997.

Rg-109614
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00856 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa OFERTA, družba za fi-
nančno komercialno poslovanje in sve-
tovanje, d.o.o. – v stečaju, sedež: Mlin-
ska 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5515521

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Rafolt Blaž, razrešen 18. 6.
1997; stečajni upravitelj Potočnik Dušan,
Ptuj, Klepova 40, imenovan 18. 6. 1997.

Rg-109615
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01460 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa ČINKO, podjetje za
trgovino, d.o.o., sedež: Račka cesta 24,
2312 Oregova vas-Hotinja vas, pod vlož-
no št. 1/07376/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov, akta o ustano-
vitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705894
Firma: ČINKO, podjetje za trgovino,

gostinstvo in storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Marčinko Ivan, izstop 19. 4.

1996; Marčinko Miran, Orehova vas-Hoti-
nja vas, Račka cesta 24, vstop 19. 4. 1996,
vložek 1,760.708 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Marčinko Ivan, razrešen 19. 4. 1996;
direktor Marčinko Miran, imenovan 19. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Marčinko Vlasta, Orehova vas-Hoti-
nja vas, Račka cesta 16, imenovana 19. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z 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 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
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ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-109617
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00291 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA GOZDNE
GRADNJE IN HORTIKULTURO, d.o.o.,
Maribor, pod vložno št. 1/09878/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5943582
Sedež: 2000 Maribor, Kosarjeva uli-

ca 4
Osnovni kapital: 47,900.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
24,908.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložek
4,790.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložek 4,790.000 SIT; Čre-
šnar Jožef, Oplitnica, Konjiška cesta 6, vlo-
žek 450.000 SIT; Vidmar Iztok, Maribor,
Trstenjakova ulica 4, vložek 300.000 SIT;
Črešnar Feliks, Oplotnica, Goriška cesta
26, vložek 2,923.000 SIT; Vodovnik Emil,
Oplotnica, Partizanska cesta 52, vložek
400.000 SIT; Jari Franc, Maribor, Dvora-
kova ulica 10b, vložek 350.000 SIT; Štiberl
Karol, Ruše, Knifičeva ulica 11, vložek
400.000 SIT; Leskovar Alojz, Orehova
vas-Slivnica, Cesta ob Ribniku 20, vložek
350.000 SIT; Koren Robert, Maribor, Ulica
Moše Pijade 23, vložek 100.000 SIT; Ort-
haber Franc, Pragersko, Spodnja Polskava
230, vložek 300.000 SIT; Jarh Majda, Ma-
ribor, Dvorakova 10b, vložek 350.000 SIT;
Rechberger Marta, Maribor, Prušnikova uli-
ca 2, vložek 29.000 SIT; Štrukelj Ivan
Franc, Maribor, Ulica Vita Krajgherja 12,
vložek 209.000 SIT; Nerat Nevenka, Oplot-
nica, Partizanska cesta 29, vložek 100.000
SIT; Mlakar Jožef, Lovrenc na Pohornju,
Kovaška cesta 18, vložek 300.000 SIT; Lor-
bek Zdenko, Zgornja Korena, Spodnja Ko-
rena 13, vložek 1,350.000 SIT; Draudins
Nevenka, Oplotnica, Partizanska cesta 29,
vložek 300.000 SIT; Mlakar Gorazd, Mari-
bor, Ulica Veljka Vlahoviča 81, vložek
350.000 SIT; Šolar Marija, Starše, Zlatolič-
je 66, vložek 350.000 SIT; Šolar Rozina,
Starše, Zlatoličje 66, vložek 400.000 SIT;
Vodovnik Ivana, Oplotnica, Partizanska ce-
sta 52, vložek 338.000 SIT; Rechberger
Miran, Maribor, Prušnikova ulica 2, vložek
28.000 SIT; Štibler Marjan, Ruše, Knifiče-
va ulica 11, vložek 290.000 SIT; Vodovnik
Tomaž, Oplotnica, Partizanska cesta 52,

vložek 97.000 SIT; Črešnar Feliks, Oplotni-
ca, Konjiška cesta 4, vložek 384.000 SIT;
Črešnar Jožefa, Oplotnica, Konjiška cesta
4, vložek 384.000 SIT; Vodovnik Peter, Op-
lotnica, Partizanska cesta 52, vložek
97.000 SIT; Črešnar Mojca, Oplotnica, Ko-
njiška cesta 6, vložek 240.000 SIT; Čre-
šnar Rozalija, Oplotnica, Goriška cesta 26,
vložek 290.000 SIT; Črešnar Mateja, Op-
lotnica, Goriška cesta 26, vložek 97.000
SIT; Črešnar Jože, Oplotnica, Goriška ce-
sta 26, vložek 97.000 SIT; Črešnar Jure,
Oplotnica, Goriška cesta 26, vložek 97.000
SIT; Črešnar Gregor, Oplotnica, Goriška
cesta 26, vložek 97.000 SIT; Šolar Go-
razd, Starše, Zlatoličje 66, vložek 97.000
SIT; Orthaber Romana, Pragersko, Spod-
nja Polskava 230, vložek 290.000 SIT; Ort-
haber Mateja, Pragersko, Spodnja Polska-
va 230, vložek 97.000 SIT; Orthaber Uroš,
Pragersko, Spodnja Polskava 230, vložek
97.000 SIT; Pukšič Tadej, Voličina, Selce
45, vložek 97.000 SIT; Pukšič Jasmina,
Voličina, Selce 45, vložek 97.000 SIT; Vid-
mar Darinka, Maribor, Trstenjakova ulica 4,
vložek 290.000 SIT; Vidmar Mojca, Mari-
bor, Trstenjakova ulica 4, vložek 97.000
SIT; Vidmar Žiga, Maribor, Trstenjakova uli-
ca 4, vložek 97.000 SIT; Nerat Žiga, Oplot-
nica, Partizanska cesta 29, vložek 97.000
SIT; Pukšič Brigita, Voličina, Selce 45, vlo-
žek 93.000 SIT; Furh Ivan, Orehova vas,
Na Ledini 7 – Razdizel, vložek 116.000
SIT; vsi vstopili 4. 12. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črešnar Feliks, imenovan 4. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sa-
dre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 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; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2664 Proizvodnja
malte; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi 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 pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 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; 7470 Čiščenje stavb;
90005 Druge storitve javne higiene.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01022/02070-1997/IZ z dne
11. 3. 1997.

Rg-109618
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00281 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR, splo-
šno gradbeno podjetje, p.o., sedež: Sern-
čeva 8, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo organizacijske
oblike, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, zastopnikov, omejitev pooblastil
zastopnikov, člane nadzornega sveta in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5077800
Firma: KONSTRUKTOR, splošno grad-

beno podjetje, d.d.
Skrajšana firma: SGP KOSTRUKTOR,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.185,834.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada Lrs, izstop 13. 12.

1996; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 13. 12. 1996, vložili 134,506.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 13. 12. 1996,
vložili 341,366.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 13. 12.

1996, vložek 118,583.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 13. 12. 1996,
vložek 354,212.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 22, vstop 13. 12.
1996, vložek 237,167.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-
neralni direktor Šušteršič Franc, Maribor,
Majerjeva ulica 1, imenovan 13. 12. 1996,
zastopa podjetje brez omejitev; direktor Fr-
kovič Željko, razrešen 13. 12. 1996 kot
direktor tehnično komercialnega sektorja;
direktorica Berke Pataki Eva, razrešena
13. 12. 1996 kot v.d. direktorice zunanje-
trgovinske službe; Lorenčič Vinko, razrešen
13. 12. 1996 kot vodja pravne službe.

Člani nadzornega sveta: Golob Branko,
Lorenčič Vinko, Repovž Leon in Bučer Jo-
že, vsi vstopili 13. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1997:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5512 Dejavnost hotelov brez re-

stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-109620
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00438 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa HVG, trgovina, posre-
dovanje, d.o.o., sedež: Letališka 10,
2312 Orehova vas-Slivnica, pod vložno
št. 1/08937/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5918073
Firma: SLO PAK, špedicija in logisti-

ka, d.o.o.
Skrajšana firma: SLO PAK, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poštrak Jožef, razrešen 13. 3. 1997;
prokurist Bohme Dieter, Graz 8051, Avstri-
ja, Fischeraustrasse 55, imenovan 26. 4.
1996; direktor Šket Dušan, Maribor, Boršt-
nikova 49, imenovan 13. 3. 1997, zastopa
in predstavlja družbo z omejitvijo, da sklepa
pravne posle ob sopodpisu prokurista.

Rg-109621
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00622 z dne 20. 6. 1997
pod št. vložka 1/10189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5730295
Firma: MERCATOR-SLOSAD, trgovina,

proizvodnja, skladiščenje, poslovne sto-
ritve, d.d.

Skrajšana firma: MERCATOR-SLOSAD,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 8
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: MERKATOR POSLOVNI

SISTEM, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vs-
top 15. 3. 1993, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rovere Franc, Celje, Na otoku 3,
imenovan 27. 11. 1996 kot direktor družbe
mora pridobiti predhodno soglasje nadzor-
nega sveta za naslednje posle: pridobitev,
odtujitev in obremenitev nepremičnin; usta-
navljanje in ukinjanje družb in podružnic do-
ma in v tujini; investicije, prodajo in nakup
osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu pre-
segajo zneske, določene v vsakokratnem
veljavnem gospodarskem načrtu koncerna;
nakup ali prodajo patentov, blagovnih
znamk, najetje in dajanje kreditov ter poro-
štev, če ti posli niso predvideni v letnem
planu družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo
družbe; nakup delnic oziroma poslovnih de-
ležev v dolgoročno lastništvo in njihovo pro-
dajo; vspostavitev in ukinjanje bančnih banč-
nih povezav.

Člani nadzornega sveta: Marinšek Mitja,
Aljančič Vera in Jovanovič Adela, vstopili
15. 6. 1995; Gvardjančič Marko, vstopil
25. 11. 1996 ter Dokl Janez in Mozetič
Dragan, vstopila 16. 4. 1997.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vlož-
no številko 1/22236-00 s firmo
MERCATOT-SLOSAD, trgovina, proizvod-
nja, skladiščenje, poslovne storitve, d.d., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska 107.

Rg-109622
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00360 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa PRIOM, podjetje za in-
formacije, oglaševanje in marketing,
d.o.o., sedež: Glavni trg 4, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me. naslova firme, družbenika, dejavnosti,
zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5867452
Firma: PRIOM, ekonomsko svetova-

nje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 13a
Ustanovitelj: PRIMOFIN, razvojna druž-

ba, d.d., izstop 15. 12. 1995; Sadar Davo-
rin, Kamnica, Pod vinogradi 9 – Brestenica,
vstop 15. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mohorič Janko, razrešen 28. 12.
1995; direktor Sadar Davorin, imenovan
28. 12. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-109623
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00741 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa RAZGORŠEK, oblazinje-
no pohištvo, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Meljski dol 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01019/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5294720
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:

6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-109624
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00743 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa DOMINUR, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Lac-
kovega odreda 9, 2341 Pekre-Limbuš,
pod vložno št. 1/06325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
dejavnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi
družbe in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5675090
Sedež: 2000 Maribor, Valvasorjeva

ulica 38
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dominko Uroš, razrešen 27. 5.
1997; direktorica Štefek Brigita, Maribor,
Gosposvetska 31, imenovana 27. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-109626
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00791 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa STANOVANJSKI SKLAD
OBČINE LENART, sedež: Trg osvobodi-
tve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Gori-
cah, pod vložno št. 1/09194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika,
tipa zastopnika, statuta in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5758718
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, Trg osvoboditve 7, vstop
6. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Golež Marija, razrešena 6. 6.
1995 kot v.d. direktorica; Lukač Josip, raz-
rešen 6. 6. 1995 kot predsednik upravne-
ga odbora; Kranvogel Stanko, Voličina, Za-
vrh 97a, razrešen 22. 5. 1997 in imenovan
za direktorja, ki zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Rg-109627
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01548 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa PID KLAS, Krekova
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega

kapitala in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5914922
Osnovni kapital: 6.370,104.000 SIT.

Rg-109629
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00286 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa COGITO, finančno po-
sredovanje in trgovina, d.d., sedež: Tyše-
va ulica 18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07571/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka in naslova druž-
benice ter zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5711843
Ustanovitelji: Rosenfeld Vesna, Maribor,

Tyrševa ulica 18, vstop 25. 1. 1993, vložek
420.762 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
DUROX, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Maribor, Štantetova 28, vs-
top 25. 1. 1993, vložek 3,059.238 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Miklavc Bojan,
Maribor, Gorkega 30, vstop 22. 2. 1995,
vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lemež Sanja, Maribor, Trubarjeva 8,
vstop 22. 2. 1995, vložek 35.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Polanec Marjet-
ka, Maribor, Betnavska 129, vstop 22. 2.
1995, vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rosenfeld Vesna, imenovana
22. 2. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot predsednica uprave.

Rg-109630
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00828 z dne 24. 6. 1997
pod št. vložka 1/10188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5926238
Firma: YANG HONG, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: YANG HONG
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prušnikova uli-

ca 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hu Yanghong, Celovec, Av-

strija, Auergasse 6, vstop 22. 11. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hu Yanghong, imenovan 22. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Frančeškin Tanja, Renče, Bilje 120,
imenovana 22. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 6. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani po vložno
številko 1/27217-00 s firmo: YANG HONG,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., s sedežem v
Ljubljani, Briljeva ulica 19.
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Rg-109631
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01334 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa KTS, expot-import, pro-
izvodnja , trgovina, storitve, d.o.o., se-
dež: Modrinjakova 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03885/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benokov, poslovnega deleža, dejavnosti, za-
stopnikov in tipa zastopnika, družbene po-
godbe ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5508266
Firma: KIS, izvoz-uvoz, proizvodnja, tr-

govina, storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Kristofič Jožefa, izstop

18. 11. 1996; Kristofič Mirko, vložek
1,501.400 SIT ter Kristofič Dejan, vložek
600 SIT, oba iz Maribora, Modrinjakova 3,
vstopila 1. 12. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kristofič Jožefa, razrešena 18. 11.
1996; direktor Kristofič Mirko, imenovan
18. 11. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Kristofič Dejan, imenovan
21. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 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.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in

gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 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; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-109632
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00800 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa DIMNIKARSTVO ŽU-
PANEK, dimnikarske storitve, d.o.o., se-
dež: Slomškov trg 8, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/03972/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5494940
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Župenak Veronika, Kam-

nica, Obrobna 41, Bresternica, vstop 21. 5.
1991, vložek 1,200.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; DIMNIKARSKO PODJETJE
MARIBOR, p.o., Maribor, Slomškov trg 8,
vstop 21. 5. 1991, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109633
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00627 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa BAVARIA WOLLTEX
COMPANY, trgovanje, izvoz-uvoz, d.o.o.,
sedež: Ulica Kneza Koclja 14, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5531969
Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 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; 2852
Splošna mehanična dela; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 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
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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;
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; 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 oblači-
li 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92711 Prirejanje klasičnih
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, 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; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro O
92.711 sme družba opravljati tiste igre na
srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kul-
turnega, športnega ali zabavnega programa
prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne
presega 500.000 SIT.

Rg-109634
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00626 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa RIMA, export-import,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 65,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/05043/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti, za-
stopnikov, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5578159
Firma: RIMA, trgovina s tekstilom,

d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Ekart Jurka, razrešena 6. 5. 1997;
direktor Ristovski Krasoje, Zagreb, Hrvaška,
Božidara Magovca 78, imenovan 28. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Šifrar Simona, Maribor, Kamniška
ulica 34, imenovana 6. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-109635
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00534 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa B & A & M, podjetje za
asfaltno tehnologijo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 36, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/06840/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5678803
Firma: B & A & M, družba za asfaltno

tehnologijo, storitve in trgovino, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; tehnični
preizkusi in analize; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene 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 ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.
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Rg-109636
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00592 z dne 9. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa DUMIMEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Mlinska ulica 1, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, naslova ustanoviteljice, zastopnikov,
omejitev pooblastil zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5588162
Sedež: 2351 Kamnica, Rošpoh-del

158d
Ustanoviteljica: Duh Magdalena, Kamni-

ca, Rošpoh-del 158d, vstop 26. 3. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Albreht Bojan, razrešen 31. 1. 1997;
direktorica Duh Magdalena, imenovana
31. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Duh Franc, Kamnica, Roš-
poh-del 158d, imenovan 31. 1. 1997.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva.

Rg-109637
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 97/00523 z dne 9. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO
MARIBOR, p.o., sedež: Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo organizacijske oblike, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, dejavnosti, omejitev
pooblastil zastopnika, člane nadzornega sve-
ta in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5150701
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

MARIBOR, d.d.
Skrajšana firma: GG MARIBOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 387,800.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
4. 12. 1996, vložek 77,560.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
4. 12. 1996, vložek 38,780.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 4. 12. 1996,
vložek 38,780.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 4. 12. 1996, vložili 155,120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci interne razdelitve, vstopili 4. 12.
1996, vložili 77,560.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trafela Emilijan, Ptuj, Mežanova 4,
imenovan 4. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Supe Marcel,
Urnaut Stanko in Maučič Marko, vsi vstopili
4. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-

gojstvo, ribiške storitve; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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 strojev in
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestruktiriranje in privatizacijo števil-
ka: LP 01009/02060-1997/IZ z dne
29. 4. 1997.

Rg-109639
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00493 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Fakulteta za gradbeništvo, sedež:
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/00857/05 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo.

Rg-109640
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00494 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo, sedež: Smetanova ulica 17,

2000 Maribor, pod vložno št.
1/00857/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo.

Rg-109641
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01180 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Fakulteta za strojništvo, sedež: Sme-
tanova ulica 17, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00857/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo.

Rg-109642
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00495 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Pedagoška fakulteta, sedež: Ko-
roška cesta 160, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00857/07 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-109643
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00496 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Fakulteta za elektehniko, računal-
ništvo in informatiko, sedež: Smetanova
ulica 17, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00857/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-109646
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01361 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA VARSTVO
PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA, MARI-
BOR, p.o., sedež: Čufarjeva cesta 5,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00521/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5051720
Sedež: 2000 Maribor, Valvasorjeva

ulica 73
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
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tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eskperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7411
Pravno svetovanje; 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 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; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 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.; 8022 Srednješol-
sko, tehniško, poklicno in strokovno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Pod šifro K 74.11 se dopiše razen prav-
no zastopanje, odvetništvo in dejavnost no-
tarjev; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-109648
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00669 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/10183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197177
Firma: KOP & ING, MEDVED IN DRU-

GI, proizvodnja, storitve in inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: KOP & ING, MEDVED
IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ribniška uli-
ca 12

Ustanovitelja: Matela Jožef, Maribor,
Poštna ulica 10, vstop 13. 5. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Medved Marko, Maribor, Ribniška ulica 12,
vstop 13. 5. 1997, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Matela Jožef, imenovan 13. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Medved Marko, imenovan 13. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01300
Mešano kmetijstvo; 01420 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15130 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29130 Proizvodnja pip in venti-
lov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74820 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92120 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 92130 Kinematograf-
ska dejavnost.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-109654
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00374 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/10184/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5841569
Firma: SAFE INVEST-MREŽA, zavaro-

valniško posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE INVEST-MREŽA,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 1/I
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SAFE INVEST, zavaroval-

niško posredovanje, d.d., Maribor, Prešer-

noca 1/I, vstop 27. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zavec Stanislav, Ptuj, Čufarjeva ulica
3, imenovan 3. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Hribar Matjaž, Ljub-
ljana, Žaucerjeva ulica 2, imenovan 3. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 6. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5231 Dejavnost lekarn.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci; pod šifro K
74.60 sme družba opravljati dejavnost va-
rovanja.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vlož-
no številko 1/25414-00, in sicer kot SAFE
INVEST-MREŽA, zavarovalniško posredova-
nje, d.o.o., s sedežem Palmejeva 22, Ljub-
ljana.

Rg-109688
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00604 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa TEKOL, podjetje za teh-
nično zaščitna dela, p.o., sedež: Ulica
pohorskega bataljona 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/00174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5071976
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-109657
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00658 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/10185/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197142
Firma: OBALA PROMET, družbe za tr-

govino, gostinstvo, turizem, prevozniš-
tvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: OBALA PROMET,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 40

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Edo, Maribor,

Gosposvetska cesta 40, vstop 14. 4. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hrvojic Robin, Fellbach 70736,
ZRN, Esslingerstrasse 42, vstop 14. 4.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Korošec Edo, imenovan 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
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tor Hrvojic Robin, imenovan 14. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kacijan Klaudia, Maribor, Obrežna ulica 21,
imenovana 14. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 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; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina 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; 55230
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; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; tehnični preiz-
kusi in analize; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-109659

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00441 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/10182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev komandit-
ne družbe s temile podatki:

Matična št.: 1189573
Firma: WAISS & CO., računalniški in-

ženiring, trgovina, proizvodnja in stori-
tve, k.d.

Skrajšana firma: WAISS & CO., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 2000 Maribor, Jocova ulica 13
Osnovni kapital: 630.005,50 SIT
Ustanovitelja: Waiss Zlatko, - komplemen-

tar, Maribor, Jocova ulica 13, vstop 10. 4.
1997, vložek 620.005,50 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; komandist,
vstop 10. 4. 1997, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Waiss Zlatko, imenovan 10. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36610 Pro-
izvodnja bižuterije; 45310 Električne inšta-
lacije; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva.

Rg-109660
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00468 z dne 4. 6. 1997
pod št. vložka 1/09012/03 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5822122003
Firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO.,

podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Maribor, Zolajeva 15, Podružnica Kraut-
berger

Skrajšana firma: AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO., d.o.o., Podružnica Krautberger

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2360 Radje ob Dravi, Hmeli-

na b.š.
Ustanovitelj: AVTOHIŠA KOLMANIČ &

CO., podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Zolajeva 15, vstop 16. 4.
1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jerončič Darinka, Maribor, Mle-
karniška 14, imenovana 16. 4. 1997, za-
stopa podružnico brez omejitev; direktorica
Krautberger Mira, Vuzenica, Livarska 26,
imenovana 16. 4. 1997, zastopa podružni-
co brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na 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; 50402 Trgovina na drob-
no 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-109661
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00416 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/03385/04 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev poslovne
enote s temile podatki:

Firma: PRIMA, zavarovalna družba,
d.d., Maribor, Gregorčičeva 39, Polsov-
na enota Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjeva 10
Ustanovitelj: PRIMA, zavarovalna druž-

ba, d.d., Maribor, Gregorčičeva ulica 39,
vstop 3. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Podgornik Mitja, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 17, imenovan 3. 2. 1995, kot
pooblaščenec ima pooblastila, kot zavaro-
valni zastopnik, v skladu z 906. členom za-
kona o obligacijskih razmerjih.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
6601 Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenjskega; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
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sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-109662
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00407 z dne 4. 6. 1997
pod št. vložka 1/03385/05 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Firma: PRIMA, zavarovalna družba,
d.d., maribor, Gregorčičeva 39, Poslo-
valnica Koper

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Kolodvorska 2
Ustanovitelj: PRIMA, zavarovalna druž-

ba, d.d., Maribor, Gregorčičeva ulica 39,
vstop 25. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Podgornik Mitja, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 17, imenovan 25. 3. 1997, kot
pooblaščenec ima pooblastila, kot zavaro-
valni zastopnik, v skladu z 906. členom za-
kona o obligacijskih razmerjih.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
6601 Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenjskega; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-109663
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01274 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa MARIBORSKA BORZ-
NO-POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5765579
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: NOVA KREDITNA BANKA

MARIBOR, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
vstop 29. 3. 1993, vložek 76,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brglez Stanko,
Maribor, Lavričeva 14, vstop 29. 3. 1993,
vložek 9,333.333,34 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Judar Srečko, Ruše, Industrij-
ska 16, vstop 29. 3. 1993, vložek
5,333.333,34 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žunko Tatjana, Maribor, Betnavska
cesta 85a, vstop 29. 3. 1993, vložek
2,333.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fras Marica, Maribor, Partizanska 15,
vstop 29. 3. 1993, vložek 2,333.333,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cipot Dra-
gica, Maribor, Šimekova 25, vstop 29. 3.
1993, vložek 2,333.333,33 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ileršič Dragica,
Maribor, Veljka Vlahoviča 47, vstop 29. 3.
1993, vložek 2,333.333,33 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 6. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-109665
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01227 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa ORI, uvoz-izvoz, trgovi-

na in storitve, d.o.o., sedež: cesta XIV.
divizije 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08587/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5784280
Firma: ORI, proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,506.000 SIT
Ustanovitelj: Džankič Dario, Maribor, Ce-

sta XIV. divizije 11, vstop 22. 6. 1993, vlo-
žek 2,506.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 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; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-109666
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01350 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa ŠTAJERSKA PIVOVAR-
NA, d.d., sedež: Ljubljanska cesta 81,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5049075
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lipovec Janko, razrešen 20. 11.
1996; direktorica Zidar Verena, Maribor,
Kerenčičeva ulica 6, imenovana 21. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev, kot
v.d.

Rg-109667
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00494 z dne 5. 6. 1997
pod št. vložka 1/10178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190083
Firma: KALANJ & KALANJ, podjetje za

gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: KALANJ & KALANJ,

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Židovska ulica

8
Ustanovitelja: Kalanj Siniša in Kalanj Ines,

oba iz Zadra, Hrvaška, A. Vidović 16, vsto-
pila 22. 4. 1997, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Kalanj Siniša, imenovan 22. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Kalanj Ines, imenovana 22. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Topolovec Blaženka, Ptuj, Gregorčičev dre-
vored 3, imenovana 22. 4. 1997; prokurist
Topolovec Jani, Ptuj, Gregorčičev drevored
3, imenovan 22. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
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).

Rg-109668
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00532 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa PETRUZALEK, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Fram 154a,
2313 Fram, pod vložno št. 1/09279/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti, zastopni-
ka, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5857295
Firma: PETRUZALEK, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ptujska cesta

184
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Scharl Heinz, razrešen 16. 4. 1997;
prokurist Krivec Jurij, Maribor, Ulica borcev
22, imenovan 2. 6. 1994, zastopa družbo
skupaj z direktorjem družbe; direktor Dangl
Karl, St. Polten 3100, Avstrija, Kumrath-
str.-Waldstr., imenovan 16. 4. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev in samostojno.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
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izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
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; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-109669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01295 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH, p.o., se-
dež: Trg osvoboditve 12, 2230 Lenart v
Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/00269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v javni vzgojno-izo-
braževalni zavod, spremembo imena zavo-
da in naslova, imena ustanovitelja, dejavno-
sti, zastopnika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086639

Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽE-
VALNI ZAVOD, OSNOVNA ŠOLA LENART

Skrajšana firma: OŠ LENART
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-

ricah, Ptujska 25
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, vstop 11. 7. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Markoli Inge, razrešena 31. 8.
1996; Kos Frančiška, razrešena 30. 12.
1990 kot pomočnica ravnateljice; ravnatelj
Zadravec Marjan, Vitomarci, Vitomarci 47,
imenovan 1. 9. 1996, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so nastale ob upravljanju dejavnosti
kot javne službe subsidiarno do višine vlo-
ženega ustanovitvenega kapitala. Za obvez-
nosti zavoda, nastale iz drugih pravnih po-
slov, ustanovitelj ne odgovarja.

Rg-109672
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00561 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa STAVBAR, podjetje in-
dustrija gradbenega materiala, p.o., se-
dež: Miklavška 40, 2311 Hoče, pod vlož-
no št. 1/02031/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo organizacijske
oblike, osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti, tipa zastopnikov in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5078270
Firma: STAVBAR-IGM, industrija grad-

benega materiala, d.d.
Skrajšana firma: STAVBAR-IGM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška 40 –

Spodnje Hoče
Osnovni kapital: 352,331.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
19. 12. 1996, vložek 35,233.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop
19. 12. 1996, vložek 64,249.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 19. 12. 1996, vložek
152,247.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; upravičenci interne razdelitve delnic,
vstopili 19. 12. 1996, vložili 62,864.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa delnic, vstopili
19. 12. 1996, vložili 37,738.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Klevže Peter, Maribor, Framska 3,
imenovan 19. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Gradič Zdenko, Ma-
ribor, Kardeljeva 79, imenovan 20. 12.
1996; prokurist Dušej Branko, Maribor, Vrt-
narska 24, imenovan 20. 12. 1996.

Člani nadzornega sveta: Horvat Borislav,
Perko Tatjana, Hrženjak Stjepan, Gert Go-
razd, Pauman Jožef in Vukmanič Marjana,
vsi vstopili 19. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 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; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 6. 1997:
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka: LP 01053/00414-1997/IJS z dne
29. 4. 1997.

Rg-109674
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00588 z dne 5. 6. 1997
pri subjektu vpisa KONSTRUKTOR-KO-
DEL, podjetje za usposabljanje in zapo-
slovenja invalidov, d.o.o., sedež: Mi-
klavška 59, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/04894/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5567670
Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1997:

6024 Cestni tovorni promet.

Rg-109675
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01213 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa AD HOC, družba za
opravljanje trgovine, storitve, zastopa-
nja, posredovanja in varovanja, d.o.o.,
sedež: Zlogona gora 4, 2317 Oplotnica,
pod vložno št. 1/04782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovenag deleža, dejavnosti, zastop-
nikov, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5568188
Ustanovitelj: Leskovar Avgust, izstop

8. 10. 1996; Leskovar Iztok, Oplotnica, Zlo-
gona gora 4, vstop 24. 5. 1994, vložek
1,689.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Leskovar Avgust, razrešen 10. 10.
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1996; direktor Leskovar Iztok, imenovan
10. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Leskovar Terezija, Oplotni-
ca, Zlogona gora 4, imenovana 8. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 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; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva; pod šifro K 74.60 sme
družba opravljati dejavnost varovanja.

Rg-109676

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00431 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa ADCO & DIXI, varovanje
okolja, d.o.o., sedež: Miklavška ulica 59,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/09971/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5957702
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Volmajer Boris, Maribor, Borova vas
22, imenovan 20. 5. 1996, brez soglasja
ustanovitelja ne sme sklepati nobenih po-
slov in sprejemati odločitev za: pridobiva-
nje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin
oziroma zemljišč; najemanje in odobritev po-
sojil; najemanje bančnih posojil ter prevzem
meničnih obveznosti in borznih poslov vseh
vrst; prevzem jamstev, garancij ali drugih
odgovornosti za tretje osebe; investicijska
dela, novogradnje, postavitev novih postro-
jenj, renoviranje ali razširitvena gradnja, po-
pravila, ki v posameznem primeru presega-
jo 300.000 (tristotisoč 00/100) SIT; skle-
panje najemnih ali zakupnih pogodb z neo-
mejenim ali več kot dveletnim trajanjem
pogodbenega razmerja, če znaša najemni-
na ali zakup več kot 200.000 (dvestotisoč
00/100) SIT letno; sklepanje, sprememba
ali prenehanje ostalih pogodb, ki predvide-
vajo veljavnost, daljšo od enega leta ali ute-
meljujejo obveznosti družbe višje od
300.000 (tristotisoč 00/100) SIT; sklepa-
nje, spremembe ali prenehanje podjetniških
pogodb; sklepanje, spremembe ali prene-
hanje pogodb, za katere se zahteva kartel-
noupravna priglasitev ali prijava; direktor
Duh Avgust, Maribor, Celestrina 12j, ime-
novan 25. 3. 1997, brez soglasja ustanovi-
telja ne sme poslovodja (direktor) sklepati
nobenih poslov in sprejemati odločitev za:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin oziroma zemljišč; najemanje in
odobritev posojil; najemanje bančnih poso-
jil ter prevzem meničnih obveznosti in borz-
nih poslov vseh vrst; prevzem jemstev, ga-
rancij ali drugih odgovornosti za tretje ose-
be; investicijska dela, novogradnje, postavi-
tev novih postrojenj, renoviranje ali
razširitvena gradnja, popravila, ki v posa-
meznem primeru presegajo 300.000 (tri-
stotisoč 00/100) SIT; sklepanje najemnih
ali zakupnih pogodb z neomejenim ali več
kot dveletnim trajanjem pogodbenega raz-
merja, če znaša najemnina ali zakup več kot
200.000 (dvestotisoč 00/100) SIT letno;
sklepanje, sprememba ali prenehanje osta-
lih pogodb, ki predvidevajo veljavnost, dalj-
šo od enega leta ali utemeljujejo obveznosti
družbe višje od 300.000 (tristotisoč
00/100) SIT; sklepanje, spremembe ali pre-
nehanje podjetniških pogodb; sklepanje,
spremembe ali prenehanje pogodb, za ka-
tere se zahteva kartelnopravna priglasitev
ali prijava.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav.

Rg-109677
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00641 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa FININVEST, storitve, go-
stinstvo, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
sedež: Miklavška cesta 36, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5752337
Sedež: 2000 Maribor, Meljska ce-

sta 56.

Rg-109678
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00101 z dne 9. 6. 1997
pod št. vložka 1/10179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121677
Firma: METTIS INTERNATIONAL, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: METTIS INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčiče-

va 39
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: METTIS, proizvodnja, trgo-

vina, uvoz in izvoz, marketing, svetovanje in
storitve, d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 37,
vstop 7. 2. 1997, vložek 4,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; METZ FEUER-
WEHRGERATE G.M.B.H., Karlsruhe
76185, Nemčija, Carl Metz Strasse 3, vs-
top 7. 2. 1997, vložek 4,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Cvikl Marjan, Maribor, Borštnikova
53, imenovan 7. 2. 1997, zastopa družbo z
omejitvijo, da ne sme brez soglasja skupšči-
ne sklepati poslov ali sprejemati odločitev,
ki se nanašajo na: nakup ali odsvojitev zem-
ljišč, zgradb in ostalih nepremičnin; investi-
cijska vlaganja v osnovna sredstva v enkrat-
ni nabavni vrednosti nad 200.000 (dvestoti-
soč 00/100) SIT in najemanje kreditov; pro-
kurist Podlipnik Borut, Maribor, Krekova 5,
imenovan 7. 2. 1997; prokurist Turk Hel-
mut Johann, Rulzheim, Nemčija, Albert
Schweitzer 9, imenovan 7. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
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Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo
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; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, 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
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260

Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-109679
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00393 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa GO & INTER, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Zgornja Velka 5a, 2213 Zgornja Velka,
pod vložno št. 1/06726/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5682029
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 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 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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-109682
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00512 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa EURODENTES CENTER,
zobozdravstvena dejavnost, d.o.o., se-
dež: Koroška cesta 105a, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5626943
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kuristka Mertuk Silva, razrešena 7. 4. 1997;
direktor Mertuk Marijan, Slovenska Bistrica,
Travniška 38, imenovan 14. 11. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev, posamično; pro-
kurist Mertuk Aleš, Graz 8010, Avstrija, Le-
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naugase 3, imenovan 14. 11. 1991, zasto-
pa družbo brez omejitev, posamično; proku-
ristka Mertuk Bernarda, Slovenska Bistrica,
Travniška 38, imenovana 26. 8. 1996.

Rg-109683
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01275 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa EURODENTES CENTER,
proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Koroška cesta 105a,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/05934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, poslovnih dele-
žev, dejavnosti, zastopnikov, družbene po-
godbe, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5626943
Firma: EURODENTES CENTER,  zo-

bozdravstvena dejavnost, d.o.o.
Ustanovitelja: Mertuk Marijan, Slovenska

Bistrica, Travniška 38, vstop 14. 11. 1991,
vložek 16,266.787,35 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mertuk Aleš, Graz 2310, Av-
strija, Lenaugasse 3, vstop 14. 11. 1991,
vložek 1,658.484,95 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mertuk Marijan, imenovan 14. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev, posa-
mično; prokurist Mertuk Aleš, imenovan
14. 11. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev, posamično; prokuristka Mertuk Silva,
Slovenska Bistrica, Travniška 38, imenova-
na 14. 11. 1991, zastopa družbo brez ome-
jitev, posamično; prokuristka Mertuk Ber-
narda, Slovenska Bistrica, Travniška 38,
imenovana 26. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje

in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-109684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01193 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa TRGOUM, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 13, 2319 Poljčane, pod vložno št.
1/05438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5668832
Ustanovitelj: Kunst Albin, izstop 10. 5.

1996; Potočnik Robert, Stranice, Bukovlje
12, vstop 10. 5. 1996, vložek 1,546.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kunst Albin, razrešen 10. 5. 1996;
direktor Potočnik Robert, imenovan 10. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-109687
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00530 z dne 2. 6. 1997
pod št. vložka 1/10175/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190199
Firma: KEMKLAS-ZIMŠEK & CO., trgo-

vina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KEMKLAS-ZIMŠEK &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Terškova uli-

ca 30
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Zimšek Danijel in Zimšek

Janja, oba iz Maribora, Terškova ulica 30,
vstopila 6. 5. 1997, vložila po 500 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zimšek Danijel, imenovan 6. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Zimšek Janja, imenovana 6. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 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; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva.
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