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Uradne objave

KRANJ

Rg-100483
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00915 z dne 21. 11. 1996 pod
št. vložka 1/05883/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970555
Firma: PLANET X, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: PLANET X, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Cesta talcev 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Princic Tania, Števerjan,

Loc. Giasbana 8, vložila 495.000 SIT, Co-
co Giovanni, Gorica, Via Brigata Treviso 29,
vložil 420.000 SIT, Lovisutti Christian, Gori-
ca, Via Slataper 17c, vložil 495.000 SIT, in
Coco Kralj Silva, Gorica, Via Brigata Treviso
29, vložila 90.000 SIT – vstopili 17. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Coco Kralj Silva, ki zastopa družbo
brez omejitev; prokurista Princic Tania, in
Lovisutti Christian, imenovani 17. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah.

Rg-100498
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03191 z dne 13. 11. 1991 pri
subjektu vpisa CORVUS – KROKAR, gostin-
sko turistično podjetje, d.o.o., Jesenice,
sedež: Cesta talcev 18, 4270 Jeseice, pod
vložno št. 1/03393/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5613787
Osnovni kapital: 2,946.020 SIT
Ustanovitelja: Jalen Janez in Jalen Mari-

ja, oba iz Mavčič, Podreča 96, vstopila 3. 3.
1992, vložila po 1,473.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Jerala Marjana in El-
mazovič Srečko, izstopila 25. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2215 Drugo založništvo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 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, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev, ter računalniških naprav; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-100500
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00976 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MEDIACOM, svetovalno, tr-
govsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Za-
grajškova 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-

podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746833
Firma: MEDIACOM, svetovalno – tr-

govsko podjetje Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIACOM Kranj,

d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 6
Osnovni kapital: 3,850.000 SIT
Ustanovitelj: Vagner Franc, Kranj, Za-

grajškova 3, vstop 19. 12. 1992, vložek
3,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozme-
tiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 8042 Drugo izobraževanje; 8513 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100514
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03481 z dne 11. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GIT, gradbeni inženiring in
trgovina Tržič, d.o.o., sedež: Lom 5, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/04423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724449

Sodni register
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Dejavnost, vpisna 11. 11. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi

potrebščinami; 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 noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-100520
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03674 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa OBY, podjetje za trgovino,
turizem in zastopanje, d.o.o., Jesenice,
sedež: Kejžarjeva 38, 4270 Jesenice,
pod vložno št. 1/02016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev
in uskladitev dejavosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5468744
Osnovni kapital. 1,503.500 SIT
Ustanovitelj: Oblak Matej, Jesenice, Kej-

žarjeva 38, vstopil 10. 12. 1990, vložek
1,503.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ivanovič Silva in Ivanovič Jelena, izstopili
19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debe-

lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na 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 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; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-101653
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01202 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MLINAR, predelava lesa,
d.o.o., Sp. Bitnje, sedež: Sp. Bitnje 31,
4209 Žabnica, pod vložno št.
1/04468/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5747015
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Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
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.; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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.

Rg-101731
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03817 z dne 17. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MLINAR, PREDELAVA
LESA, sedež: Sp. Bitnje 31, 4209 Žabni-
ca, pod vložno št. 1/04468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in povi-
šanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5747015
Firma: MLINAR, predelava lesa, d.o.o.,

Sp. Bitnje
Skrajšana firma: MLINAR, d.o.o., Bitnje
Sedež: 4209 Žabnica, Sp. Bitnje 31
Osnovni kapital: 4,822.000 SIT.

Rg-101856
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00738 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa M IN ALPLES, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Češnji-
ca 48, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/03630/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5644054
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48
Ustanovitelja: Šmid Peter, Žabnica,

Srednje Bitnje 109a, vstop 21. 9. 1994,
vložek 1,316.900 SIT, in Miočinovič Mla-
den, Ljubljana, Kolarjeva 44, vstop 14. 4.
1995, vložek 709.100 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-101868

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00977 z dne 13. 11. 1996 pri
subjektu vpisa VAN – DEN, trgovsko uvoz-
no-izvozno podjetje, Kranj, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 8, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03209/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5595401
Firma: VAN – DEN, d.o.o., trgovsko,

uvozno-izvozno podjetje
Skrajšana firma: VAN – DEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,834.030,30 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Nada in Zupanc

Ivan, oba iz Kranja, Gregorčičeva 8, vstopi-
la 18. 2. 1992, vložila po 917.115,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
panc Nada, razrešena in ponovno imenova-
na 3. 6. 1994 za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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 drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 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 pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-103324
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03875 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa F & D PEPELKA, gostinstvo,
d.o.o., Radovljica, sedež: Cankarjeva 76,
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4240 Radovljica, pod vložno št.
1/04247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5716373
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kičin Feri in Stare Darin-

ka, oba iz Bohinjske Bistrice, Jereka 45,
vstopila 6. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 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; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 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).

Rg-103325

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03767 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VOJE, podjetje za pro-
izvodnjo bombažnih tkanin, trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Tržič, sedež: Predil-
niška cesta 16, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/02090/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo firme in naslova ustano-
vitelja ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5469813
Osnovni kapital: 5,274.842,55 SIT
Ustanoviteljica: Bombažna predilnica in

tkalnica Tržič, d.o.o., Tržič, Predilniška 16,
vstop 18. 2. 1991, vložek 5,274.842,55
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 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 po-
vezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4010 Oskrba z elektriko; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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 drobno
zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103332
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03963 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SPARK, industrijsko obli-
kovanje, Kranj, d.o.o., sedež: Tomšičeva
6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01229/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5383889
Osnovni kapital: 2,414.000 SIT
Ustanovitelj: Klojčnik Ljuban, Kranj, Šorli-

jeva 4, vstop 18. 4. 1990, vložek 2,424.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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; 7481 Fotografska dejavnost;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Rg-103336
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03891 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa JERŠIN, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Je-
zerska c. 2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo družbenikov in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5509645
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Strugar Miro, Žabnica, Sp.

Bitnje 47, vstop 1. 3. 1991, vložek
805.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rozina Anton, izstop 15. 12. 1994; Strugar
Marta, Žabnica, Spodnje Bitnje 47, vstop
15. 12. 1994, vložek 805.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
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tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi 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, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 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 porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-103337
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01261 z dne 20. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05914/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121731
Firma: ICONIX, zastopstvo in inženi-

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

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Šolska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Franc, Cerkno, Plati-

ševa 23, vstop 5. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Franc, imenovan 5. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Rg-103343
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00940 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DRAGIS, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Ul. Jan-
ka Puclja 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
družbenikov in zastopnikov, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo in uskladitev
dejavnosti s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5740169
Firma: DRAGIS, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Tavčarjeva 22
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Sedlarević Dragiša, izsto-

pil 11. 9. 1996, in Pibernik Urška, izstopila
21. 10. 1996; Ferbar Janez, Kranj, Ješeto-
va ulica 4b, vložil 1,280.000 SIT, in Zulić
Hanka, Velika Kladuša, I. Mržljaka 38, vloži-
la 320.000 SIT – vstopila 21. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sedlarević Dragiša, razrešen 21. 10.
1996; direktor Ferbar Janez, imenovan
21. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-

tev, in prokuristka Zulić Hanka, imenovana
29. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 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; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovi-
na 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 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; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 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 zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-103355
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00040 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ELITA, trgovsko podjetje,
p.o., Kranj, sedež: Tavčarjeva 31, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00035/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, kapitala,
ustanoviteljev in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5024765
Firma: ELITA, trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: ELITA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 7

Osnovni kapital: 85,223.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ul. 5/IV, vložil
8,522.000 SIT, Kapitalski sklad invalidske-
ga in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 5, vložil 8,522.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 17,045.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 17,045.000 SIT in upravi-
čenci notranjega odkupa, vložili
34,089.000 SIT – vstopili 21. 5. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ne-
čimer Srečo, Kranj, Veljka Vlahoviča 4, raz-
rešen 21. 5. 1996 kot direktor in imenovan
za začasnega direktorja, ki zastopa družbo
neomejeno; Košir Boris in Vrlinšek Bojan,
razrešena 21. 5. 1996.

Člani nadzornega sveta: Čimžar Mira, Va-
lant Janez in Vukan Ludvik, vstopili 21. 5.
1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-

nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
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nančni zakup (leasing); 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00758/00801-1996/SD z dne 6. 8. 1996.

Rg-103360
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00906 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTRO TRADE, instala-
cije, trgovina in servis, d.o.o., Tržič, se-
dež: Balos 7, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5636019
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 38
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 3161

Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalaci-
je; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje.

Rg-103371
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03860 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa RAFO, proizvodno, trgov-
sko in gostinsko podjetje, d.o.o., Šen-
čur, sedež: Mlakarjeva 60a, 4208 Šen-
čur, pod vložno št. 1/03267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah, povi-
šanje osnovne vloge in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5636078
Osnovni kapital: 2,481.000 SIT
Ustanovitelj: Zavrl Rafael, Kranj, Britof

376, vstop 25. 3. 1992, vložek 2,481.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-103373
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03859 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa RASTA, trgovsko, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Kranjska Gora, se-
dež: Borovška 73, 4280 Kranjska Gora,
pod vložno št. 1/03279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5613884
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Ramuš Stanislava in Ra-

muš Franc, oba iz Kranjske Gore, Bezje 8,
vstopila 9. 3. 1992, vložila po 752.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-103378
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03845 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ELKOTERM, podjetje za
elektroinstalacije, klimo, ogrevanje, pro-
izvodnjo in inženiring, d.o.o., Brezje, se-
dež: Brezje 70, 4243 Brezje, pod vložno
št. 1/02489/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo imena družbenika in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5532434
Sedež: 4243 Brezje, Brezje 70
Osnovni kapital: 1,586.870 SIT
Ustanovitelj: Debelak Gregorij, Brezje

70, vstop 24. 5. 1991, vložek 1,586.870
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Debelak Gregorij, imenovan 24. 5.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4531 Električne inštalaci-
je; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 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; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-103386
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00041 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ČERIN, storitveno podjetje
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Goriče, d.o.o., sedež: Goriče 16, 4204
Golnik, pod vložno št. 1/02118/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5469775
Sedež: 4204 Golnik, Goriče 16
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Čerin Ana in Čerin Niko,

oba z Golnika, Goriče 16, vstopila 31. 1.
1991, vložila po 751.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-

nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103389

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00479 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TRIO, tržiška industrija
obutve in konfekcije Tržič, p.o., sedež:
Mlaka 10, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00192/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, tipa zastopnika, preoblikovanje v
d.d., kapital in ustanovitelje, začasni svet in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5039991
Firma: TRIO, tržiška industrija obutve

in konfekcije, Tržič, d.d.
Skrajšana firma: TRIO, d.d., Tržič
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 176,400.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 43,700.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, vložil 17,640.000 SIT, Sloven-
ski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Du-
najska 22, vložil 17,640.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 35,280.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vloži-
li 62,140.000 SIT – vstopili 12. 4. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: God-
nov Bruno, Tržič, Koroška c. 28, razrešen
12. 4. 1996 kot direktor in imenovan v zača-
sno upravo, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kavčič Mojca,
Meglič Ferdo in Premrl Tatjana, vstopili
12. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2222 Drugo tiskarstvo; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5551 Stori-

tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00701/00577-1996/NGT z dne 7. 6.
1996.

Rg-103391
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00042 z dne 16. 1. 1997 pod
št. vložka 1/02118/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Firma: ČERIN, storitveno podjetje, Go-
riče, d.o.o., Podružnica Volčina

Skrajšana firma: ČERIN, Goriče, d.o.o.,
Podružnica Volčina

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2223 Volčina, Dolge njive 11a
Ustanovitelj: ČERIN, storitveno podjetje,

Goriče, d.o.o., Golnik, Goriče 16, vstop
31. 5. 1994, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čerin Niko, vodja podružnice, in Čerin
Ana, oba z Golnika, Goriče 16, imenovana
31. 5. 1994, zastopata družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih 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; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
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skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104343

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00946 z dne 3. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LIP, lesna industrija Bled,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 32, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in tipa za-
stopnika, nadzorni svet in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5038847
Firma: LIP, lesna industrija Bled, d.d.
Skrajšana firma: LIP Bled, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska 32
Osnovni kapital: 2.155,899.000 SIT
Ustanovitelji: LIP, lesna industrija Bled,

p.o., izstopil 11. 10. 1996; Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
389,506.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
192,359.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Mala pot 5, vložil 245,575.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa po seznamu,
vložili 313.183.000 SIT, udeleženci inter-
ne razdelitve po seznamu, vložili
379.916.000 SIT, kupci iz javne prodaje
delnic po seznamu, vložili 403,050.000
SIT, in upravičenci iz denacionalizacije, vlo-
žili 232,310.000 SIT – vstopili 11. 10.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bajt
Franc, Bohinjska Bistrica, Zoisova 11, razre-
šen 11. 10. 1996 kot direktor in imenovan
za predsednika začasne uprave – glavnega
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Golc Vinko, Re-
pe Jakob, Erčulj Janez, Čarman-Poberaj Si-
mona, Čujovič Vojko in Zupan Branko, vsto-
pili 11. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 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.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 008700/00833-1996/MR z dne
30. 10. 1996.

Rg-104998
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04068 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GRAMC, podjetje za trgo-
vino, Kranj, d.o.o., sedež: Zasavska ce-
sta 28, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-

ge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5328268
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Gramc Igor, Kranj, Zasavska

cesta 28, vstop 24. 11. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
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no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov.

Rg-105000
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04106 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOŠAN, elektrokovinsko
podjetje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Ho-
sta 7, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo družbenikov in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5830044
Osnovni kapital: 3,502.000 SIT
Ustanovitelji: Košan Mirko, vstopil 6. 4.

1990, vložil 700.400 SIT, Košan Olga, vsto-
pila 15. 12. 1994, vložila 1,050.600 SIT,
Košan Mirko, vstopil 15. 12. 1994, vložil
1,050.600 SIT, in Košan Darja, vstopila
15. 12. 1994, vložila 700.400 SIT, vsi iz
Škofje Loke, Hosta 7, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 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.; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, 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.; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet.

Rg-105004
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03972 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POLY-COM, podjetje za pre-
delavo plastičnih mas, posredovanje,
promet in trgovino, Škofja Loka, d.o.o.,
sedež: Suška cesta 24, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/01328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, naslova družbe in zastopnika,
zastopnika in tipa zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5399815
Firma: POLYCOM, predelava plastič-

nih mas in orodjarstvo, Škofja Loka,
d.o.o.

Skrajšana firma: POLYCOM, Škofja Lo-
ka, d.o.o.

Sedež: 4223 Poljane nad Škofjo Lo-
ko, Predmost 51

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Stanonik Igor, Škofja Lo-

ka, Log 11, in Stanonik Iztok, Poljane nad
Škofjo Loko, Predmost 51, vstopila 29. 5.
1990, vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sta-
nonik Igor, razrešen 29. 12. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in Stanonik Iztok,
imenovan 29. 12. 1994 za direktorja-po-
slovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2753 Litje lahkih kovin; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-105005
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00118 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992184
Firma: SMUK – MESKO, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Kranjska Gora
Skrajšana firma: SMUK – MESKO,

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

govornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bezje 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smuk Nikolaj, Kranjska Go-

ra, Bezje 7, vstop 21. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Smuk Nikolaj, imenovan 21. 1. 1997, za
poslovodjo-direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 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; 7440 Eko-
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nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-105006
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03886 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IMEKS, d.o.o., podjetje za
gradbeno dejavnost in vzdrževanje, tr-
govina na debelo in drobno, uvoz in iz-
voz, Jesenice, sedež: Kidričeva 20,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04118/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo sedeža in osebe, poob-
laščene za zastopanje, ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5689660
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 71
Osnovni kapital: 4,257.580 SIT
Ustanovitelj: Imeroski Mujadin, Jesenice,

Kidričeva 20, vstop 5. 8. 1992, vložek
4,257.580 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.

Rg-105008
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03964 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AQUA, export import,
d.o.o., Kranj, sedež: Zariška 7, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01244/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5387868
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Borut, Kranj, Kidriče-

va 30, vstop 21. 5. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-105009
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03970 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa EVA, podjetje za grafično
dejavnost in oblikovanje, d.o.o., Kranj,
sedež: Titov trg 24, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/01493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5467233
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanoviteljica: Skalar Eva, Kranj, Titov

trg 24, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,637.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Skalar Štefan, Kranj, Glavni trg 24,
imenovan 3. 1. 1997.

Dejavnost,vpisana 11. 2. 1997: 21210
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120

Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založ-
ništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 51150 Po-
sredništvo 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;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52 Trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili; popravila
izdelkov široke porabe; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 93210
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
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Rg-105010
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04023 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ORPO, organizacija poslo-
vanja, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Kranj, sedež: Pot na Jošta 17, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/01616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah, po-
višanje osnovne vloge, spremembo sede-
ža, družbenika in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5421993
Sedež: 4000 Kranj, Gorenjesavska 13b
Osnovni kapital: 6,451.000 SIT
Ustanovitelji: Zupan Andrej, Kranj, Pot na

Jošta 22, vstopil 1. 10. 1990, vložil
3,484.000 SIT, Dolenc Marjeta, Kranj, Vreč-
kova 6, vstopila 1. 10. 1990, vložila
2,322.000 SIT, in Zupan Tomaž, Kranj, Pot
na Jošta 22, vstopil 27. 12. 1994, vložil
645.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-
lenc Marjeta, imenovana 27. 12. 1994 za
poslovodkinjo, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-105012
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03969 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HITBI, d.o.o., hotelirstvo,
turizem, trgovina, Bled, sedež: Kolodvor-
ska 33, 4260 Bled, pod vložno št.
1/01387/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5405289
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska 1
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Prčetič Slavoljub, Kranj, Ke-

betova 1, vstop 30. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti

drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Rg-105014
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00172 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa JELOVČAN, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Pevno 6, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/03530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovne vloge in vložka
družbenika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5821932
Osnovni kapital: 1,904.000 SIT
Ustanovitelj: Jelovčan Boštjan, Škofja Lo-

ka, Pevno 6, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,904.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost,vpisana 10. 2. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij.

Rg-105016
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00099 z dne 7. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121898
Firma: KARBA & ARKO, podjetje za

proizvodnjo tekstilnih izdelkov, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

Skrajšana firma: KARBA & ARKO, d.o.o.,
Bohinjska Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Trg
svobode 1

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Grieshaber Kirsten Birgit,

Oedheim, Eichenstrasse 43, Schadel Mar-
lene, Neckarsulm, Friedrichstrasse 2a, in Ba-
uer Margaretha, Neckarsulm, Sonnenhalde
26, vstopile 12. 12. 1996, vložile po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grieshaber Kirsten Birgit, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokuristka Ob-

rez Ivica, Žalec, Partizanska 17, imenovana
12. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-105018

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03774 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TRANSCON, d.o.o., pro-
izvodnja in storitve, Kranj, sedež: Man-
deljčeva pot 7, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo akta o ustanovitvi, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5654599
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zaplotnik Ljudmila, izstop

20. 12. 1994; Paternoster Aleš, Kranj,
Mandeljčeva pot št. 7, vstop 20. 12. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zaplotnik Ljudmila, razrešena
20. 12. 1994; direktor Paternoster Aleš, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Paternoster Andrej, Kranj, Mandeljčeva pot
št. 7, imenovana 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 50102
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Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-105020

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00003 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SONJA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Bled, sedež: Jamova št. 14,
4260 Bled, pod vložno št. 1/03169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601835
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274
Druga popravila, d.n.; 6220 Izredni zračni
promet; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti.

Rg-105021
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00986 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970920
Firma: KLAS METAL, družba za pro-

izvodnjo kovinskih izdelkov in trgovina,
Žabnica, d.o.o.

Skrajšana firma: KLAS METAL, Žabni-
ca, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4209 Žabnica, Žabnica 84
Osnovni kapital: 3,937.500 SIT
Ustanovitelj: Kalan Franci, Žabnica 84,

vstop 5. 11. 1996, vložek 3,937.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
lan Franci, imenovan 5. 11. 1996 za poslo-
vodjo – direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 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; 2875 Proizvodnja

drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-105022
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00038 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05930/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121430
Firma: SREČNIK MOJCA & CO., pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Skrajšana firma: SREČNIK MOJCA &

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

odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Kovorska cesta 1
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Srečnik Mojca, Tržič, Ko-

vorska cesta 1, in Miljković Saša, Škofja
Loka, Trata 20, vstopila 10. 1. 1997, vloži-
la po 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Srečnik Mojca in Miljković Saša, ime-
novana 10. 1. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-

no z oblačili; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 6312 Skla-
diščenje; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-105023
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00936 z dne 5. 2. 1997 pod št.
vložka 1/05931/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981875
Firma: GTTURIST, turistično in trgo-

vinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GTTURIST, d.o.o.,

Bled
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 10
Osnovni kapital: 1,774.780 SIT
Ustanovitelj: GENERALTURIST, TURIS-

TIČNA IN TRGOVSKA ORGANIZACIJA,
d.o.o., Zagreb, Praška 5, vstop 19. 3.
1996, vložek 1,774.780 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Odar Draga, Bohinjska Bistrica,
Nomenj 49, imenovana 19. 3. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da za razpolaga-
nje z nepremičninami, oddajanje nepremič-
nin v najem in razpolaganje z denarnimi
sredstvi nad zneskom dnevnega blagaj-
niškega maksimuma potrebuje soglasje
nadzornega odbora.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 9232 Obratovanje objektov
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za kulturne prireditve; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-105024

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00138 z dne 5. 2. 1997 pri
subjektu vpisa UNITECH – LTH, orodjar-
na in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala in povišanje vložkov družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5287073
Osnovni kapital: 193,063.763,51 SIT
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vstop 2. 10. 1992, vložek
25,484.416,57 SIT, UNITECH AG, Kirch-
dorf/Krems, Austria, Steieremaerker str. 49,
vstop 29. 1. 1993, vložek 167,579.346,94
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105027

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00824 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SALESIANER-MIETTEX, iz-
posoja in servis tekstila, d.o.o., sedež:
Kidričeva 55, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05420/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5859387
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 55
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelj: SALESIANER-MIETTEX,

Mietwaeschevertriebsgesellschaft G.m.b.H,
Dunaj, Linzerstrasse 104-110, vstop 26. 5.
1994, vložek 28,000.000 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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; 5261 Trgovi-
na 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.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7470 Čišče-
nje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-105028
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00517 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CAROLINE 66, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,

sedež: Oprešnikova 35, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02181/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in osebe, pooblaščene za zastopanje in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5704197
Sedež: 4000 Kranj, Oprešnikova 35
Ustanovitelj: Kenda Aleš, Kranj, Opre-

šnikova 35, vstopil 15. 5. 1994, vložil
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hančič Stanislav, Kenda Žigon Breda in
Kenda Breda, izstopili 10. 3. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Hančič Stanislav, razrešen 11. 3. 1995;
Kenda Žigon Breda, razrešena 11. 3. 1995
kot namestnica direktorja in imenovana za
prokuristko.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1513 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 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; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-

stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 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 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 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 tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 55302 De-
javnost 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); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
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71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-105033
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01275 z dne 25. 2. 1997 pri
subjektu vpisa JABO, podjetje za zavaro-
vanje in trgovino Cerklje, d.o.o., sedež:
Kurirska pot 28, 4207 Cerklje, pod vlož-
no št. 1/01637/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5430119
Sedež: 4207 Cerklje, Kurirska pot 28
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 2852

Splošna mehanična dela; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-105036
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00232 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KAŠE, organizacijsko-sve-
tovalno in proizvodno podjetje, Lesce,
d.o.o., sedež: Rožna dolina 6, 4246 Les-
ce, pod vložno št. 1/04558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5740207
Firma: KAŠE, organizacijsko-svetoval-

no in proizvodno podjetje, Lesce
Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 2416

Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za

mehanski prenos energije; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina 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, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-

slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-105037
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00231 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa Projektivni biro Škofja Lo-
ka, p.o., sedež: Stara cesta 2, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00726/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme in tipa zastopnika,
preoblikovanje v d.o.o., ustanovitelje in ka-
pital, izbris skrajšane firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5075548
Firma: Projektivni biro Škofja Loka,

d.o.o.
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Pravst Bojana, Škofja Lo-

ka, Mestni trg 36, vložila 570.000 SIT, Žit-
nik Cvetka, Železniki, Češnjica 7a, vložila
530.000 SIT, Jovanović Marko, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 106, vložil 410.000 SIT,
Vencelj Vladimir, Škofja Loka, Pod Plevno
96, vložil 530.000 SIT, Potočnik Alojzija,
Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 12, vložila
310.000 SIT, Logonder Romana, Škofja Lo-
ka, Groharjevo naselje 16, vložila 120.000
SIT, Lovšin Uroš, Škofja Loka, Mestni trg
36, vložil 80.000 SIT, Lovšin Peter, Škofja
Loka, Mestni trg 36, vložil 30.000 SIT,
Pravst Ivana-Justina, Škofja Loka, Partizan-
ska c. 12, vložila 100.000 SIT, Pravst An-
ton, Škofja Loka, Partizanska c. 12, vložil
100.000 SIT, Žitnik Jožef, Železniki, Češnji-
ca 7a, vložil 90.000 SIT, Žitnik Lea, Želez-
niki, Češnjica 7a, vložila 30.000 SIT, Žitnik
Anže, Železniki, Češnjica 7a, vložil 30.000
SIT, Škantar Jana, Škofja Loka, Pod Plevno
96, vložila 60.000 SIT, Vencelj Stanislava,
Škofja Loka, Novi svet 9, vložila 100.000
SIT, Vencelj Eva, Škofja Loka, Novi svet 9,
vložila 30.000 SIT, Jovanović Nada, Ljub-
ljana, Ul. bratov Učakar 106, vložila 40.000
SIT, Jovanović Leonid, Ljubljana, Ul. bratov
Učakar 106, vložil 30.000 SIT, Jovanović
Ksenija, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 106,
vložila 10.000 SIT, Kapitalski sklad SPIZ,
Ljubljana, vložil 1,000.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, vložil
1,000.000 SIT, in Sklad za razvoj, Ljublja-
na, vložil 4,800.000 SIT – vstopili 12. 9.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Pravst Bojana, razrešena 12. 9. 1996 kot
direktorica in imenovana za direktorico za-
časne uprave, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
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preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja vpisane na podlagi odločbe
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00698/00855-1996/GV z dne
30. 10. 1996.

Rg-105041
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04054 z dne 21. 2. 1997 pod
vložno št. 1/00679/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5315611
Firma: ADRIANA, podjetje za servisi-

ranje dihalnih aparatov, podvodne ak-
tivnosti in trgovino, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: ADRIANA DC, KRANJ,
d.o.o.

Sedež: 4000 Kranj, Tomšičeva 44
Osnovni kapital: 1,692.550 SIT
Ustanovitelj: Bajželj Božidar, Kranj, To-

minčeva 44, vstop 21. 12. 1989, vložek
1,692.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-105042
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00987 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CORONA, proizvodnja in
trženje električnih in plinskih aparatov,
d.o.o., Reteče, sedež: Reteče 4, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/02747/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, skrajšane firme, kapita-
la, ustanoviteljev in tipa zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in začasni nad-
zorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5537878
Firma: CORONA, proizvodnja in trže-

nje električnih in plinskih aparatov, d.d.
Skrajšana firma: CORONA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 395,178.000 SIT
Ustanovitelji: DOMEL, d.d., Železniki,

Otoki 21, vstop 31. 10. 1991, vložek

59.277.000 SIT, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 24. 9. 1996,
vložek 139,395.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 24. 9.
1996, vložek 33,590.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska c. 22, vstop 24. 9. 1996, vložek
33,590.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vstop 24. 9. 1996, vložek 67,180.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vstop
24. 9. 1996, vložek 62,146.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
gant Jože, Škofja Loka, Stara Loka 149,
razrešen 29. 9. 1996 kot direktor in imeno-
van za začasnega direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00861/00840-1996/MV z dne 12. 11.
1996.

Rg-105043

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01508 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa KOVINAR, kovinskoprede-
lovalna industrija in komunalna dejav-
nost, d.o.o., Jesenice, sedež: Sp. Plavž
6, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo družbeni-
ka in zastopnika, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5594154
Sedež: 4270 Jesenice, Sp. Plavž 6
Ustanovitelj: ONIKS, d.d., Jeseice, Sp.

Plavž 6, vstop 18. 3. 1992, vložek
186,878.208 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dovžan Jurij, razrešen 19. 12. 1995;
direktor Pretnar Branko, Jesenice, Hrušica
58c, imenovan 19. 12. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 02020
Gozdarske storitve; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno

mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2731 Hladno vle-
čenje; 2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4010 Oskrba z elektriko; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 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, nakitom,
bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s 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; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-105044
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04051 z dne 21. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ONIKS, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Britof
82, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00672/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo ustanoviteljev in oseb,
pooblaščenih za zastopanje ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5357756
Firma: ONIKS, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Britof 82
Osnovni kapital: 2,659.000 SIT
Ustanovitelja: Skodlar Franc, Kranj, Bri-

tof 82, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,329.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Klemenčič Anica, izstop 27. 12. 1994;
Skodlar Francka, Kranj, Britof 82, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,329.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kle-
menčič Anica, razrešena 27. 12. 1994;
Skodlar Francka, imenovana 27. 12. 1994,
za pomočnico direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-

izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi.

Rg-105045
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/04042 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa UNITRAK, proizvodno in
zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o.,
Kranj, Cesta na Rupo 23, sedež: Cesta
na Rupo 23, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo firme, ustanoviteljev in za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti in skrajša-
no firmo s temile podatki:

Matična št.: 5880025
Firma: UNITRAK, proizvodno in zuna-

njetrgovinsko podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: UNITRAK, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Cesta na Rupo 23
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Strniša Albina, vstopila

8. 2. 1990, in Strniša Vincencij, vstopil
5. 11. 1994, oba iz Kranja, Cesta na Rupo
23, vložila po 761.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strniša Vincencij, imenovan 5. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom.

Rg-105047

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02767 z dne 20. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMOŽ TRUBAR, založ-
ništvo, d.d., Kranj, sedež: Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in nad-
zorni svet s temile podatki:



Stran 898 / Št. 10 / 12. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5740134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jurjevec Edvard, Kranj, Trg Prešer-
nove brigade 7, imenovan 8. 3. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janša Anton,
Kobal Kristina, Melink Miro, Radjenovič
Metka, Vehovec Marta, Bogataj Slavko,
Draksler Marko in Badalič Drago, vstopili
8. 7. 1993, ter Zorman Peter, izstopil
19. 12. 1994.

Dejavost, vpisana 20. 2. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo 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, 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 debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in 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 zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-105048
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03342 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa EGP, Embalažno grafično
podjetje, d.d., sedež: Kidričeva c. 82,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, spremembo članov nad-
zornega sveta in spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5156963
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-

kelj Jure, Škofja Loka, Partizanska c. 20,
razrešen 29. 11. 1994 kot direktor in ime-

novan za ravnatelja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Toplak Božidar,
Božič Ivan, Divjak Dorica, Hafner Angela in
Jeseničnik Silvester, izstopili 29. 11. 1994;
Kunšek Mojca in Hafner Jana, vstopili
29. 11. 1994; Dedek Frančiška-Gabrijela,
izstopila 24. 5. 1995; Franko Olga, vstopila
29. 11. 1994, Mikolič Dean, vstopil 24. 5.
1995.

Rg-105049
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01116 z dne 19. 2. 1997 pri
subjektu vpisa DELIKATESA, trgovsko
podjetje Jesenice, p.o., sedež: Titova 22,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme in tipa za-
stopnika, kapital, ustanovitelje, nadzorni svet
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5024641
Firma: DELIKATESA, trgovsko podjet-

je, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital. 199,481.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 19,948.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 19,948.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 51,973.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 39,896.000 SIT in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
67,716.000 SIT – vstopili 9. 10. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ro-
žič Nada, Kranjska Gora, Sl. Černeta 33,
razrešena 9. 10. 1996 kot direktorica in
imenovana za članico začasne uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kramar Stani-
slav, Markovič Breda in Por Jana, vstopili
9. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
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začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;

6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00917/01385-1996/TP z dne 2. 12.
1996.

Rg-105053
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00923 z dne 19. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05932/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970563
Firma: DAVOS TRADE, zastopanje in

trgovina, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: DAVOS TRADE, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Tatjane Odrove 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sodin Vladimir in Sodin Da-

na, oba iz Kranja, Tatjane Odrove 15, vsto-
pila 5. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sodin Vladimir in namestnica direk-
torja Sodin Dana, oba imenovana 5. 2.
1997, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 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, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-

nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-105056
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00603 z dne 19. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05940/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5358876
Firma: HIGEA, higiena, ekologija, kon-

sulting, AOP, d.o.o.
Skrajšana firma: HIGEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Sorška ulica 17
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 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; 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;
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
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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; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno št. 1/6593/00 z isto firmo.

Rg-105057
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00857 z dne 19. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05939/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Ljubljane, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383854
Firma: BNB, proizvodnja in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica Viktorja

Kejžarja 1
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Boroša Jožef in Pibernik

Urška, izstopila 3. 9. 1996; Alilov Senad,
Jesenice, Tavčarjeva 8, in Oluški Boris, Je-
senice, Ulica Viktorja Kejžarja 1, vstopila
3. 9. 1996, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Boroša Jožef, razrešen 4. 9. 1996;
direktor Alilov Senad, imenovan 4. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1997: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
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; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov

brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7470 Čiščenje stavb;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/7231/00 s firmo: ALGOR,
d.o.o., Suhadole 7, Komenda.

Rg-105058
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00203 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MLADINSKI IZOBRAŽE-
VALNI CENTER BOHINJ, p.o., sedež: Rib-
čev laz 83, 4265 Bohinjsko jezero, pod
vložno št. 1/01368/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5366313
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Rožič Matjaž, razrešen 22. 11. 1995;
v.d. direktorja Komljanec Evgenij, razrešen
20. 10. 1995; direktorica Kavčič Ida, Kranj,
Šolska ulica 4a, imenovana 6. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-105063
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00060 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MIT INŽENIRING, podjetje
za projektiranje in izdelavo računal-
niških sistemov, Kranj, d.o.o., sedež: Loj-
zeta Hrovata 4a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01705/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5431735
Sedež: 4000 Kranj, Lojzeta Hrovata 4a
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 4521

Splošna gradbena dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 10 / 12. 2. 1998 / Stran 901

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; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-105065

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03154 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ROKI JESENICE, sedež:
Tomšičeva 21e, 4271 Jesenice, pod
vložno št. 1/01065/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, družbenika in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in preoblikovanje v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5869005
Firma: KIKELJ IN DRUŽBENIK, izdela-

va kovinskih izdelkov in trgovina, d.n.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: KIKELJ IN DRUŽBE-
NIK, d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Tomšičeva 21e
Ustanovitelja: Kikelj Primož in Rozman

Janez, izstopila 22. 9. 1994; Kikelj Peter in
Kikelj Primož, oba z Jesenic, Tomšičeva
21f, vstopila 22. 9. 1994, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kikelj Peter, imenovan 18. 4. 1990,
in namestnik direktorja Kikelj Primož, ime-
novan 22. 9. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 2733
Hladno profiliranje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-105066

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03149 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa PIKON, Podjetje za sveto-
vanje in storitve, sedež: Cesta železar-
jev 7, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenika, zastopnika in dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in preoblikovanje v d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5719887

Firma: PIKON IN DRUGI, svetovanje in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: PIKON IN DRUGI,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4274 Žirovnica, Zabreznica 50i
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanovitelja: Pikon Janez, Žirovnica, Za-

breznica 50i, izstopil in vstopil v d.n.o.
11. 10. 1994, vložil 100.000 SIT, in Smo-
lej Simona, Jesenice, Tomšičeva 21i, vsto-
pila 11. 10. 1994, vložila 100.000 SIT –
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pikon Janez, imenovan 18. 1. 1993,
in namestnica direktorja Smolej Simona,
imenovana 11. 10. 1994, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-105067
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01184 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AERODROM LJUBLJANA,
p.o., sedež: Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik,
pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme
in tipa zastopnika, skrajšano firmo, osnovni
kapital, ustanovitelje, začasni nadzorni svet
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5142768
Firma: AERODROM LJUBLJANA, d.d.
Skrajšana firma: AERODROM LJUBLJA-

NA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4210 Brnik, Zg. Brnik 130a
Osnovni kapital: 3.796,527.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova ul. 28, vložil 555,033.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 228,427.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
168,240.000 SIT, delničarji iz interne raz-
delitve delnic, vložili 265,030.000 SIT, del-
ničarji iz notranjega odkupa delnic, vložili
76,725.000 SIT, delničarji iz javne prodaje
delnic, vložili 388,948.000 SIT, in Republi-
ka Slovenija, vložila 2.114,124.000 SIT –
vstopili 3. 10. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Mo-
že Vinko, Ljubljana, Kolajbova 32, razrešen

11. 10. 1996 kot direktor in imenovan za
predsednika začasne uprave, ki zastopa
družbo neomejeno, razen pri poslih nad
vrednostjo 2,000.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan sklenitve pogodbe in pri sklepa-
nju poslov o investicijskih vlaganjih ter na-
bavi oziroma prodaji osnovnih sredstev, ne
glede na prednost, če ti posli niso zajeti v
planu razvoja delniške družbe, ali v poslov-
nem načrtu družbe, za kar mora pridobiti
predhodno soglasje začasnega nadzorne-
ga sveta, ter Marn Peter, Ljubljana, Plevan-
čeva ul. 5, in Pesjak Nada, Žirovnica, Breg
154, oba imenovana 11. 10. 1996 za čla-
na začasne uprave in zastopata družbo z
enakimi pooblastili kot predsednik začasne
uprave.

Člani nadzornega sveta: Bandelj Mirko,
Marolt Darko, Novšak Martin, Kovačič Mag-
dalena, Remic Branko, Sotlar Mirko, Čotar
Drago, Bobič Olga, Novak Bogdan, vstopili
3. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem 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; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7420
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Projektiranje in tehnično svetovanje; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00898/01370-1996/MD z dne 10. 12.
1996.

Rg-105069
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00924 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ITC, družba za razvoj tele-
komunikacij in računalništva, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ljubljanska c. 24a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02463/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5507421
Ustanovitelj: ISKRA TELEKOM HOL-

DING, d.d., Kranj, izstop 4. 8. 1996; Čer-
ne Franc, Bled, Zasip, Dolina 1, vstop
5. 8.1996, vložek 3,651.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-105070
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03510 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LIVE, podjetje za trgovino
in servis, d.o.o., Kranj, sedež: Britof 225,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v k.d., spremembo ustanoviteljev,
spremembo osebe, pooblaščene za zasto-
panje in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5740339
Firma: DOBNIKAR, servis in trgovina,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Pristolič Liljana, Kranj, Pla-

nina 18, izstopila iz d.o.o. in vstopila v k.d.,
10. 12. 1994, vložila 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, in Dobnikar Vinko,
Kranj, Britof 225, vstopil 20. 12. 1994, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dobnikar Vinko, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Pri-
stolič Liljana, razrešena 20. 12. 1994 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila

motornih koles; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-

no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-105071
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03373 z dne 10. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IRS – HIDROELEKTRO, d.d.,
Jesenice, Obj. 1344-91, sedež: Javor-
niški rovt 34, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/02716/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje d.d. v d.o.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, kapitala, vlož-
kov, tipa zastopnika in dejavnosti, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5534445
Firma: IRS, hidroelektro, d.o.o., Jese-

nice
Skrajšana firma: IRS, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Javorniški

rovt 34
Osnovni kapital: 5,047.250 SIT
Ustanovitelji: Ileršič Branko, Ljubljana,

Trg oktobrske revolucije 2, Rjazancev Bo-
ris, Jesenice, Titova 84, in Svetina Vojko,
Jesenice, Titova 1a, vstopili 27. 11. 1991,
vložili po 1,682.416,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Iler-
šič Branko, Ljubljana, Trg oktobrske revolu-
cije 2, razrešen 28. 10. 1994 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elek-
trike; 40105 Distribucija elektrike; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-105072
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01296 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05934/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega gos-
podarskega zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1121782
Firma: DIREKCIJA ZA TURIZEM BLED
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 13
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Bled, Bled, Ce-

sta svobode 13, vstop 15. 4. 1996, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
vršnik Matjaž, Bled, Črtomirova ul. 6a, ime-
novan 15. 4. 1996 za v.d. direktorja, ki za-
stopa zavod brez omejitev, razen pri odlo-
čanju o najemanju posojil do 5,000.000
SIT, za kar potrebuje soglasje upravnega
odbora zavoda.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2215
Drugo založništvo; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-105073
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00017 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05935/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125478
Firma: WEIDLER IN PARTNER, d.o.o.,

Kranj, podjetje za grafične storitve in tr-
govino

Skrajšana firma: WEIDLER IN PART-
NER, d.o.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Weidler Harald, Wien, Av-

strija, Pfarrwiesengasse 34, vložil 375.000
SIT, Weidler Gerald, Wien, Avstrija, Pfarr-
wiesengasse 34, vložil 390.000 SIT, in Ska-
lar Eva, Kranj, Glavni trg 24, vložila 735.000
SIT – vstopili 26. 8. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skalar Eva, imenovana 26. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-105077
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00022 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ALPETOUR – BANDAG,
d.d., Podjetje za obnavljanje avto-
plaščev, sedež: Kidričeva 8, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00221/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144540
Firma: ALPETOUR – BANDAG, d.d.,

podjetje za obnavljanje avtoplaščev
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 8
Člani nadzornega sveta: Renko Vera,

Bevk Justin, Grilc Jože in Leban Gorazd,
izstopili 3. 9. 1996; Cimerman Alojz, izsto-
pil 6. 2. 1997; Benko Vera, Mitič Milica;
Ferdin Niko, Jenko Maja, Kranjc Bojan in
Gliha Franc, vstopili 3. 9. 1996.

Rg-105078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00331 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa IRA – INŽENIRING, Podjet-
je za inženiring, projektiranje in razvoj,
p.o., Radovljica, sedež: Gorenjska c. 26,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-

ne firme in zastopnika, ustanovitelje, kapi-
tal, spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5286522
Firma: IRA INŽENIRING RADOVLJICA,

podjetje za inženiring, projektiranje in
razvoj, d.o.o.

Skrajšana firma: IRA INŽENIRING Ra-
dovljica, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska
cesta 26

Osnovni kapital: 19,910.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložil 10,350.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žil 1,990.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,990.000 SIT, Čeh Ana, Radovljica, Grad-
nikova 117, vložila 550.000 SIT, Finžgar
Franc, Radovljica, Rožna ulica 20, vložil
570.000 SIT, Hrastnik Blaž, Radovljica,
Gradnikova 52a, vložil 660.000 SIT, Janc
Janez, Radovljica, Ljubljanska c. 28a, vložil
450.000 SIT, Lavrih Demetrij, Ljubljana, Až-
betova 6, vložil 570.000 SIT, Mikeš Barba-
ra, Radovljica, Staneta Žagarja 3, vložila
380.000 SIT, Potočnik Marija, Radovljica,
Cankarjeva 36, vložila 340.000 SIT, Race
Zdenko, Bled, Sebenje 66, vložil 440.000
SIT, Sekač Olga, Ljubljana, Smrtnikova 3,
vložila 380.000 SIT, Šemrl Marinka, Lesce,
Letališka 4, vložila 320.000 SIT, Šolar Zori-
ca, Bled, Rečiška 6, vložila 390.000 SIT,
Zupan Sana, Radovljica, Cankarjeva 30, vlo-
žila 410.000 SIT, in Hrastnik Breda, Ra-
dovljica, Gradnikova 52a, vložila 120.000
SIT – vstopili 14. 2. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Hrastnik Blaž, Radovljica, Gradnikova 52a,
razrešen 14. 2. 1996 kot direktor in imeno-
van za vodjo začasne uprave, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
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; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 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;
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5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00592/00476-1996/TJ z dne 19. 4.
1996.

Rg-105080
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00814 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GELD, kovinska predelava
in trgovina, d.o.o., Jesenice, sedež: J.
Šmida 15, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5745616
Firma: GELD, kovinska predelava in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GELD, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, J. Šmida 15
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki 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; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-105081
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00830 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CONTINENTA, trgovska
družba, d.o.o., Seljakovo naselje 40,
Kranj, sedež: Seljakovo naselje 40,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05769/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5943078
Ustanoviteljica: Omerzu Ivan, izstop

18. 9. 1996; Omerzu Jasna, Kranj, Seljako-
vo naselje 40, vstop 10. 4. 1996, vložek
1,140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 7230
Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-105082

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00782 z dne 6. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TEHTNICA ŽELEZNIKI,
podjetje precizne mehanike in elektro-
nike, p.o., sedež: Na Plavžu 79, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastinskega preoblikovanja, spre-
membo firme, skrajšane firme in zastopni-
ka, kapital, ustanovitelje, nadzorni svet in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034485
Firma: TEHTNICA ŽELEZNIKI, podjet-

je precizne mehanike in elektronike, d.d.
Skrajšana firma: TEHTNICA ŽELEZ-

NIKI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4228 Železniki, Na Plavžu 79
Osnovni kapital: 102,877.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova 28, vložil 20,036.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 10,018.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
15,748.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 19,265.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 35,113.000 SIT, in

ZADRUGA NIKO, z.o.o., Železniki, Trnje 20,
vložila 2,697.000 SIT – vstopili 16. 7.
1996, odgovornost. ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Panjtar Rudi, Škofja Loka, Podlubnik 157,
razrešen 17. 7. 1996 kot direktor in imeno-
van za začasnega direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavost, vpisana 6. 2. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno ra-
bo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00782/00419-1996/SD z dne 6. 9.
1996.

Rg-105082a

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00562 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa TEHTNICA ŽELEZNIKI,
podjetje precizne mehanike in elektro-
nike, d.d., sedež: Na plavžu 79, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034485
Člani nadzornega sveta: Oman Jože, Na-

drag Miha in Oblak Franc, vstopili 16. 7.
1996.

Rg-105083
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00018 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa GAPI, trgovina z vozili,
opremo, deli in storitve, d.o.o., sedež:
Gorenjesavska 13, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05882/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5970695
Firma: AVTOSERVIS AMBROŽ, trgovi-

na z vozili, opremo, deli in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSERVIS AM-

BROŽ, d.o.o.
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Rg-100320
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03682 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa KERN COMPUTERS, ra-
čunalniški inženiring in trgovina, d.o.o.,
sedež: Rimska 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28164/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5952697
Ustanovitalja: KERN SISTEMI, inženiring

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Rimska 23,
vstop 13. 6. 1996, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; SISTEMI SHIFT,
Družba za informacijske tehnologije, d.d.,
Ljubljana, Vurnikova 2, vstop 12. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kern Janoš, razrešen 12. 7. 1996;
direktorica Velak Karmen, Ljubljana, Avči-
nova 10, imenovana 12. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-100321
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03680 z dne 16. 9. 1996
pod št. vložka 1/28353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev družbe z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5953235
Firma: KELMACK, proizvodnja in sto-

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

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na Korošci 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kuder Cvetko in Kožuh

Aleš, oba iz Ljubljane, Na Korošci 12, vsto-
pila 13. 6. 1996, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kuder Cvetko, imenovan 13. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ko-
žuh Aleš, imenovan 13. 6. 1996, kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Rg-100322
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03662 z dne 5. 11. 1996
pri subjektu vpisa EMONA - KRMILA, d.d.,
sedež: Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08336/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004799
Člani nadzornega sveta: Dobnik Andrej

in Pušenjak Franc, oba izstopila 27. 6.
1996; Boškovič Zoran ter Kecman Dušan,
vstopila 27. 6. 1996.

Rg-100323
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03589 z dne 6. 9. 1996

pri subjektu vpisa KMEČKI SKLAD 2,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, sedež: Mikloši-
čeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5909015
Osnovni kapital: 9.584,900.000 SIT
S sklepom direktorja in nadzornega sve-

ta družbe z dne 28. 6. 1996, se poveča
osnovni kapital na račun odobrenega kapi-
tala v višini 94,900.000 SIT na
9.584,900.000 SIT.

Rg-100324

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03588 z dne 6. 9. 1996
pri subjektu vpisa KMEČKI SKLAD 1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, sedež: Mikloši-
čeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
sklep nadzornega sveta o povečanju osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5885809
Osnovni kapital: 9.584,900.000 SIT
S sklepom nadzornega sveta z dne

28. 6. 1996, se poveča osnovni kapital -
odobreni kapital za 94,900.000 SIT na
9.584,900.000 SIT.

Rg-100326

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03516 z dne 30. 9. 1996
pri subjektu vpisa DONIT - FILTER, podjet-
je 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 zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5699860
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Grobelnik Boris, razrešen 20. 6.
1996; direktor Krajnc Renato, Brezovica,
Malovaška 24, imenovan 20. 6. 1996, za-
stopa družbo navzven neomejeno, razen
glede poslov razpolaganja z nepremičnina-
mi, njihovim delom ali o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev, ter po naravi
stvari podobnih drugih poslov, ki jih lahko
direktor sklene le na podlagi predhodnega
soglasja organa upravljanja ustanovitelja.

Rg-100329

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03273 z dne 24. 9. 1996
pri subjektu vpisa START INTERNATIO-
NAL, izvozno-uvozno podjetje, d.o.o.,
Runkova 2, Ljubljana, sedež: Runkova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21064/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična številka: 5728665
Firma: START INTERNATIONAL, izvoz-

no-uvozno podjetje, d.o.o., Tržaška 2,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-

nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
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kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 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; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-100331
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03225 z dne 2. 9. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA TELTIM, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo elektronskih
elementov avtomatizacije, sedež: Sav-
ska c. 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična številka: 5521572
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pahor Božidar, razrešen 20. 6. 1996;
direktor Burger Janez, dipl. ing., Ljubljana,
Majaronova 16, imenovan 3. 6. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100332
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03158 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa NOVUM, podjetje za
proizvodnjo, trženje, poslovanje z indu-
strijsko lastnino, zunanjo trgovino in ra-
ziskovalno razvojno dejavnost, p.o.,
Ljubljana, Celovška 73, sedež: Celovška
73, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01208/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, dejavnosti, pooblastil, za-

stopnikov, ustanoviteljem, deleže, osnovni
kapital, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična številka: 5004284
Firma: NOVUM, center za tehnološke

inovacije in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVUM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 40, 460.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 24. 4.
1996, vložek 21,430.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vs-
top 24. 4. 1996, vložek 4,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vstop 24. 4. 1996, vložek 4,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šifrar
Franc, Škofja Loka, Cesta talcev 2, vstop
24. 4. 1996, vložek 1,360.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Čuk Gamberger
Leonida, Senožeče, Senožeče 83, vstop
24. 4. 1996, vložek 830.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Peternel Ana, Ljub-
ljana, Zadobrovška c. 82, vstop 24. 4.
1996, vložek 770.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pušnik Branka, Komenda,
Sadarjeva 8, vstop 24. 4. 1996, vložek
810.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rožnik Helena, Grosuplje, Preska 34, vs-
top 24. 4. 1996, vložek 650.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jeremič Darinka,
Ljubljana, Preglov trg 11, vstop 24. 4.
1996, vložek 710.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Muster Jože, Ljubljana, Bor-
setova 27, vstop 24. 4. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mavretič Jože, Litija, Grumova 4, vstop 24.
4. 1996, vložek 310.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Trinko Mihaela, Ljub-
ljana, Gorazdova 7, vstop 24. 4. 1996,
vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Košak Kristina, Kranjska gora, Bo-
rovška c. 32, vstop 24. 4. 1996, vložek:
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šifrar Mirjana, Škofja Loka, Cesta talcev 2,
vstop 24. 4. 1996, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šifrar Janez,
Škofja Loka, Cesta talcev 2, vstop 24. 4.
1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čuk Valentin, Senožeče, Se-
nožeče 83, vstop 24. 4. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čuk Ema, Senožeče, Senožeče 83, vstop
24. 4. 1996, vložek 310.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gamberger Sara,
Ljubljana, Rožna dolina c. II/27, vstop 24.
4. 1996, vložek 70.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gamberger Janez, Ljublja-
na, Rožna dolina c. II/27, vstop 24. 4.
1996, vložek 140.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rožnik Klemen, Grosuplje,
Preska 34, vstop 24. 4. 1996, vložek
70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Črnak Andrej, Ljubljana, Ob mejašu 1, vs-
top 24. 4. 1996, vložek 310.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jeremič Dragu-
tin, Ljubljana, Preglov trg 11, vstop 24. 4.
1996, vložek 230.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jeremič Marko, Ljubljana,
Preglov trg 11, vstop 24. 4. 1996, vložek

70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeremič Dejan, Ljubljana, Preglov trg 11,
vstop 24. 4. 1996, vložek 70.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peternel Mat-
jaž, Ljubljana, Zadobrovška c. 82, vstop
24. 4. 1996, vložek 190.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Manthey Barbara,
Ljubljana, Zadobrovška c. 82, vstop 24. 4.
1996, vložek 190.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Krajnc Janez, Velenje, Čr-
nova 40, vstop 24. 4. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Angela, Velenje, Črnova 40, vstop
24. 4. 1996, vložek 310.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Blažič Jožef, Ljub-
ljana, Dražgoška ul. 36a, vstop 24. 4.
1996, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Blažič Jožefa, Dražgoška ul.
36a, vstop 24. 4. 1996, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnik Sa-
ša, Komenda, Sadarjeva 8, vstop 24. 4.
1996, vložek 70.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pušnik Aleš, Komenda, Sa-
darjeva 8, vstop 24. 4. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peternel Janez, Ljubljana, Zadobrovška c.
82, vstop 24. 4. 1996, vložek 310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pušnik
Franc, Komenda, Sadarjeva 8, vstop 24.
4. 1996, vložek 270.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šifrar Nataša, Škofja
Loka, Cesta talcev 2, vstop 24. 4. 1996,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šifrar Franc, ing., Škofja Loka, Cesta
talcev 2, razrešen 24. 4. 1996 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Pušnik Branka,
razrešena 24. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 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; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
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privatizacijo opr. št. LP 00697/00186 -
1996/MP z dne 20. 6. 1996.

Rg-100334
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03059 z dne 23. 9. 1996
pri subjektu vpisa DAJ - DAM, Gostinsko
podjetje p.o., Ljubljana, sedež: Resljeva
c. 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanovitelje, deleže, osnov-
ni kapital, člane nadzornega sveta, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5001170
Firma: DAJ - DAM, Gostinsko podjet-

je, d.d.
Skrajšana firma: DAJ - DAM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 130,174.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vstop 6. 12. 1995, vložek 50,248.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 6. 12.
1995, vložek 12,506.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 6.
12. 1995, vložek 12,506.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; udeleženci interne
razdelitve, vstopili 6. 12. 1995, vložili
25,012.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 6. 12. 1995, vložili 29,902.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Dmitrovič Niko-
la, Šintler Brane, Horvatič Martin, Hojnik
Danilo, Kraševec Ivan in Kafol Matija, vsi
vstopili 6. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo opr. št. LP 00520/00516 -
1996/IJS z dne 18. 6. 1996.

Rg-100336
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/029896 z dne 24. 9. 1996
pri subjektu vpisa PALAMAR, prevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., Cesta na Bokalce
32, Ljubljana sedež: Cesta na Bokalce
32, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbene pogodbe z dne 12. 6. 1996 in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5620805
Firma: CAKI, podjetje za proizvodnjo,

storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CAKI, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1996: 0201

Gozdarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 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; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
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.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z

oblačili in obutvijo; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov 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 (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

 Rg-100337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02810 z dne 12. 7. 1996
pod št. vložka 1/28171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča stanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična številka: 5949475
Firma: PIVNICA ADAM RAVBAR, go-

stinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PIVNICA ADAM

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

Sedež: 1230 Domžale, Perkova ul. 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smolnikar Janez, Domžale,

Perkova ul. 17, vstop 24. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Primož, Domžale, Lobodova
ul. 1, imenovan 25. 5. 1996, za sklepanje
poslov v vrednosti nad 500.000 SIT, potre-
buje soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-100341
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02384 z dne 17. 9. 1996
pri subjektu vpisa EMONA – FARMA IHAN,
d.o.o., Domžale, sedež: Ihan, Brezniko-
va c. 89, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/07710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, deležev, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična številka: 5403693
Firma: EMONA FARMA IHAN, d.d.
Skrajšana firma: EMONA FARMA IHAN,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 986,502.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA – FARMA IHAN

d.o.o., Domžale, izstop 7. 2. 1996; EMO-
NA – VPS d.o.o., Ljubljana, izstop 7. 2.
1996; SKUPINA EMONA r.o., Ljubljana, iz-
stop 7. 2. 1996; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 7. 2.
1999, vložek 83,852.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 7. 2. 1996,
vložek 83,852.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vstop 7. 2. 1996,
vložek 317,529.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 7. 2. 1996, vložili 166,859.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 7. 2. 1996, vlo-
žili 186,426.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delež v zasebni lastnini, vstopili

7. 2. 1996, vložili 147,984.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krivec Lucijan, dr., Ljubljana, Velebit-
ska 20, razrešen in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Višnar Marko,
Dragar Janez in Bračun Dušan, vsi vstopili
7. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 0123
Reja prašičev; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00598/01155 - 1996/DD.

Rg-100342
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01849 z dne 2. 9. 1996
pri subjektu vpisa ZAMP, Avtorska družba
d.o.o., sedež: Slovenska 55a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07538/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična številka: 5147573
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, izstop

30. 5. 1995; Kogovšek Franc, Ljubljana,
Pod vrbami 38, vstop 24. 4. 1995, vložek
784.485 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perušek Andreja, Ljubljana, Gorazdova ul.
19, vstop 24. 4. 1995, vložek 417.691
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Retelj Na-
taša, Ljubljana, Cilenškova ul. 35, vstop
24. 4. 1995, vložek 417.691 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šobar Nada, Ljub-
ljana, Clevelandska ul. 49, vstop 24. 4.
1995, vložek 685.133 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; PULSAR, Pooblaščena inve-
sticijska družba d.d., Ljubljana, Dalmatino-
va 2, vstop 30. 5. 1995, vložek 953.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00679 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DANILE KUMAR, Godeževa 11, Ljublja-
na, sedež: Godeževa 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5083389
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Einsiedler Terezija, razrešena 31.
8. 1996 kot pomočnica ravnatelja; zastop-
nica Peljhan Marica, Ljubljana, Glavarjeva
47, imenovana 28. 6. 1996 kot pomočnica
ravnatelja, ki zastopa družbo brez omejitev;
Zupančič Boris, Ljubljana, Topniška ulica
70, razrešen 12. 12. 1995 kot ravnatelj
šole in ponovno imenovan za ravnatelja, ki
zastopa zavod brez omejitev.

Rg-100344

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00281 z dne 17. 9. 1996
pri subjektu vpisa NEF, podjetje za gos-
podarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 122, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24962/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe NE-
BRA d.o.o., spremembo firme, skrajšane
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firme, ustanovnih deležev, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, tipa zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5817749
Firma: NEBRA, družba za davčno in

gospodarsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NEBRA d.o.o.
Osnovni kapital: 3,804.000 SIT
Ustanovitelj: NEBRA, podjetje za davčno,

organizacijsko in ekonomsko svetovanje
d.o.o., Ljubljana, izstop 28. 12. 1995; Nef-
fat Branka, Ljubljana-Polje, Novo Polje c.
IV/34, vstop 28. 12. 1995, vložek
3,142.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Neffat Branka, razrešena 28. 12.
1995 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 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; 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; 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6340 Dejavno-

sti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pripojitev družbe NEBRA, podjetje za
davčno, organizacijsko in ekonomsko sve-
tovanje d.o.o. Ljubljana, Dunajska 122, vpi-
sana na št. reg. vložku 1/12634/00 na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 28. 12.
1995, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 281/96.

Rg-100347
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03278 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa TRIBEX, podjetje za ve-
letrgovino in zunanjo trgovino, Tavčar-
jeva 11, Ljubljana, d.o.o., sedež: Tavčar-
jeva 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, skrajšano firmo, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

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

Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Bahovec Žiga, Ljubljana,

Miklošičeva 22, vstop 15. 11. 1989, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bahovec Urh ml., Ljubljana, Tavčarjeva
11, vstop 15. 11. 1989, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bahovec
Urh, st., Bled, Koritenska 14, vstop 29. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 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); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 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; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev, ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

 Rg-100349

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03157 z dne 26. 9. 1996
pri subjektu vpisa HEUREKA, Specializira-
no podjetje za poslovodenje, ekonomi-
ko, finance in razvoj, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02039/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična številka: 5284147
Firma: FORCE, Svetovanje, razvoj in

storitve, d.o.o.
Skrajšana Firma: FORCE, d.o.o., Ljub-

ljana.

Rg-100351

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03111 z dne 2. 9. 1996
pri subjektu vpisa DEON, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Predjamska 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 5503086
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 158 Pro-

izvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15812 De-

javnost slaščičarn; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 159 Proizvodnja
pijač; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač; 221
Založništvo; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 505 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 517 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 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; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
5274 Druga popravila, d.n.; 551 Dejavnost
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); 602 Drug kopenski promet;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 633 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 851 Zdravstvo; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 927 Druge dejav-
nosti za sprostitev; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-100354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/02501 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRADE COMPUTERS,
družba za računalniški inženiring, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična številka: 5664080
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova

cesta 4.

Rg-100355

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/15303 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRADE COMPUTERS,
družba za računalniški inženiring, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5664080
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Strbol Gorazd, razrešen 6. 10.
1994; zastopnik Mramor Janez, Ljublja-
na-Polje, Cesta XL/g Polje, imenovan
6. 10. 1994 kot v.d. generalnega direktor-
ja, ki zastopa družbo v zunanjetrgovinskem
in notranjetrgovinskem prometu brez omeji-
tev v okviru dejavnosti d.d., razen pri poslih,
ki se nanašajo na promet z nepremičnina-
mi, osnovnimi sredstvi ali dolgoročnimi pla-
smaji in katerih vrednost presega 30% last-

nega kapitala delniške družbe, ko potrebu-
je za sklepanje poslov soglasje nadzornega
sveta.

Rg-100371
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06635 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa NUMERA, podjetje za
računovodske in finančne storitve, d.o.o.
Ljubljana, Pot k Savi 21, sedež: Pot k
Savi 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 5420504
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Šušteršič Ravnikar Jožica,

Ljubljana, Vojkova cesta 85, vstop 20. 9.
1990, vložek 752.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žefran Ivica, Ljubljana, Pot k
Savi 21, vstop 20. 9. 1990, vložek
752.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100372
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06534 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa NET TRADE, podjetje
za mednarodno špedicijo, trgovino in
storitve d.o.o. Ljubljana, sedež: Le-
skoškova c. 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16432/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 5574706
Firma: NET TRADE, podjetje za med-

narodno špedicijo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Letališka 33
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Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 9,588.000 SIT
Ustanovitelji: Leben Tomaž, Domžale,

Umekova 19, Vir, vstop 16. 3. 1992, vlo-
žek 3,196.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brkljača Nenad, Ljubljana, Glinškova
ploščad 18, vstop 16. 3. 1992, vložek
3,196.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Blejec Matej, Ljubljana, Klunova 10, vs-
top 16. 3. 1992, vložek 3,196.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Blejec Matej, razrešen 10. 5. 1994;
zastopnik Leben Tomaž, razrešen 10. 5.
1994; zastopnik Brkljača Nenad, razrešen
10. 5. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa in predstavlja družbo neomejeno,
doma in v tujini.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100373
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06631 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa TAJO B, podjetje za tr-
govinsko in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Videm-Dobrepolje, Ponikve 70a, sedež:
Ponikve 70a, 1312 Videm-Dobrepolje,
pod vložno št. 1/24325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5804701
Osnovni kapital: 2,277.374 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Tatjana in Blatnik

Jože, oba iz Videm-Dobrepolja, Ponikve
70a, vstopila 21. 6. 1993 vložila po

1,138.687 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-100375
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/06592 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa INTERTRADE COMPUTERS,
družba za računalniški inženiring, d.d.,
Ljubljana, sedež: Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5664080
Osnovni kapital: 27,203.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Vovk Danijel,

Bergant Franc, Klešnik Stanislav, Reščič
Valter in Dermota Miha, vsi vstopili 15. 4.
1994.

Rg-100376
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06583 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa SKIRCA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Mlakarjeva 32, Trzin, sedež:
Mlakarjeva 32, 1234 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/22571/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo deležev in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5738571
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Groznik Vanja, Mengeš,

Mlakarjeva 32, Trzin, vstop 27. 3. 1993,
vložek 452.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Groznik Emilijan, Mengeš, Mla-
karjeva 32, Trzin, vstop 27. 3. 1993, vlo-
žek 1,056.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100377
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06563 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa SPOJ, podjetje za trgo-
vino, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
Pugljeva 29, 1000 Ljubljana, sedež: Pug-
ljeva 29, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5343291
Osnovni kapital: 1,502.840 SIT
Ustanovitelja: Jovan Maksimiljan, Dom-

žale, Potočnikova 4, vstop 12. 12. 1989,
vložek 751.420 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krajc Milan, Ljubljana, Pugljeva 29,
vstop 12. 12. 1989, vložek 751.420 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100378
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06558 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa MISTRAL, trgovinsko
podjetje, d.o.o., sedež: Celovška št. 456,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5297907
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 2,482.000 SIT
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Ustanovitelj: Marinko Franci, Ljubljana,
Celovška 456, vstop 7. 11. 1989, vložek
2,482.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100380
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06499 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa VIR ART, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Marinkov trg 6, Ljublja-
na, sedež: Marinkov trg 6, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, naslova ustanovitelja in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5392896
Firma: VIR ART, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Štepanjska

c. 5a
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Ravnik Miro in Ravnik Er-

na, oba iz Ljubljane, Bratov Učakar 50, vsto-
pila 29. 3. 1990, vložila po 501.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Verlič Zden-
ka, Ljubljana, Rusjanov trg 6, vstop 29. 3.
1990, vložek 501.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-100381
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06483 z dne 13. 9. 1996
pri subjektu vpisa VIBRA, d.o.o., Ljublja-
na, podjetje za organizacijo, trgovino,
marketing, posredovanje in ekonomsko
propagando, sedež: Smoletova 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in odgovornosti ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5700469
 Firma: VIBRA - KOSTJUKOVSKIJ &

ostali, založba, oblikovanje in grafični
marketing, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VIBRA - KOSTJUKO-
VSKIJ & ostali, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kostjukovskij Nikolaj, Kost-
jukovskij Majda, oba izstopila iz d.o.o. 9. 5.
1994 in vstopila v d.n.o. 9. 5. 1994, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Rg-100458
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00459 z dne 19. 2. 1996
pod št. vložka 1/27448/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5934702
Firma: IRSING, inženiring, svetovanje,

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

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jana Husa 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Koželj-Levičnik Irena-Ma-

rija, Ljubljana, Ilirska 4, vstop 25. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Koželj-Levičnik Irena-Marija, ime-
novana 25. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
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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; 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); 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6711 Storitve finančnih trgov; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev, ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 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; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100459

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03987 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa ROLLING N B, trgovina,
export, import in zastopanje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Štihova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pripojitev družbe 1A
ONEA, spremembo sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5752558
 Sedež: 1000 Ljubljana, Devova 5
Osnovni kapital: 1,721.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjac Ante, izstop 25. 4.

1994; Havliček Vojko, Ljubljana, Stegne
31, vstop 12. 2. 1993, vložek 1,721.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjac Ante, razrešen 25. 4. 1994;
direktor Havliček Vojko, imenovan 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je:  trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di iz vseh trgovskih strok; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; zastopanje domačih in tujih firm na
domačem in tujem trgu; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev doma in v tujini; mar-
keting, raziskava trga, storitve reklame in
ekonomske propagande, svetovanje v pro-
metu blaga in storitev; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov iz vseh oddelkov
carinske tarife; organiziranje in izvajanje di-
stribucijskih in kooperacijskih dejavnosti ter
posebnih oblik trgovanja kot akcijske, auk-
cijske, licitacijske, komisijske prodaje, lea-
sing poslov in podobno; prevoz blaga in
oseb v domačem in mednarodnem cest-

nem prometu; špediterske storitve; skla-
diščenje; proizvodnja industrijskih izdelkov
vseh vrst in izdelkov široke potrošnje; grad-
beni inženiring, investicijski elaborati; izva-
janje del na področju nizkih in visokih gra-
denj; zaključna dela v gradbeništvu; servisi-
ranje in montaža v kooperaciji s podjetji in
samostojnimi obrtniki; finančni inženiring in
menjalniški posli; leasing razne opreme; go-
stinske storitve prehrane in namestitve.

Pripojitev družbe 1A ONEA, trgovina,
kooperacija, d.o.o., Ljubljana (vl. št.
1/6839/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 25. 4. 1994.

Rg-100460
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/11365 z dne 26. 5. 1996
pri subjektu vpisa HOLZ, podjetje za stori-
tve, obdelavo in trgovino, d.o.o., Pionir-
ska 15, Nožice, Radomlje, sedež: Pionir-
ska 15, 1235 Nožice, Radomlje, pod
vložno št. 1/20492/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5696585
Osnovni kapital: 2,440.000 SIT
Ustanovitelj: Brlec Franc, Nožice, Ra-

domlje, Pionirska 15, vstop 6. 6. 1992,
vložek 2,440.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100461
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/11738 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa INTERMEDIA, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova
6, sedež: Vodnikova 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04238/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5319412
Osnovni kapital: 3,084.000 SIT
Ustanovitelja: Kurinčič Bojan, Ankaran,

Jadranska 58, vstop 22. 12. 1989, vložek
3,022.320 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bertoncelj Petra, Ljubljana, Ane Ziherlo-
ve 4, vstop 22. 12. 1989, vložek 61.680
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100560
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04220 z dne 18. 11. 1996
pod št. vložka 1/28603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge s
temile podatki:

Matična št.: 5957753
Firma: ZDRAVNIŠKA ZADRUGA VRH-

NIKA brez odgovornosti
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: 1360 Vrhnika, Cesta 6. ma-

ja 11
Osnovni kapital: 223.120 SIT
Ustanovitelji: dr. Cukjati France, Vrhni-

ka, Lesno Brdo 72, vstop 6. 9. 1995, vlo-
žek 44.624 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; dr. Lavrenčič; Darko, Horjul, Vrzdenec
90, vstop 6. 9. 1995, vložek 44.624 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; dr. Piršič-Ko-
ren Dunja, Brezovica, Na vasi 9, Dragomer,
vstop 6. 9. 1995, vložek 44.624 SIT, od-
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govornost: ne odgovarja; dr. Prebil-Božo-
vič; Ljubomira, Vrhnika, Betajnova 44, vs-
top 6. 9. 1995, vložek 44.624 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; dr. Rus Primož, Vrh-
nika, Ob Potoku 31, vstop 6. 9. 1995, vlo-
žek 44.624 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik dr. Lavrenčič Darko, imenovan
10. 9. 1996, kot predsednik zastopa za-
drugo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 8512
Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-100561
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04719 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa SALUS, promet s far-
macevtskimi, medicinskimi in drugimi
proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasi-
čeva ulica 10, sedež: Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 25. 5.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5002796.

Rg-100562
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/04697 z dne 18. 11. 1996
pri subjektu vpisa LIKO GLOBAL, družba
za trženje, d.d., Vrhnika, Tržaška 28, se-
dež: Tržaška 28, 1360 Vrhnika, pod vlož-
no št. 1/22946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo statuta z dne 12. 6. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5765056
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 4542

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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; 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, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih 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 drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-100567
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/13069 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa PAGAT PLUS, d.o.o.,
Ljubljana, trgovina-turizem, sedež: C. v
mestni log 55, TPC Murgle, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10133/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5687039
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jerman Vilma, Ljubljana,

Chengdujska 20, vstop 17. 12. 1990, vlo-
žek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jerman Marjan, Ljubljana, Chengduj-
ska 20, vstop 20. 5. 1994, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100568
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/19594 z dne 14. 8. 1996
pri subjektu vpisa VZV, d.o.o., podjetje za
storitve, gostinstvo, turizem in trgovino,
Vodice, Ob gozdu 8, sedež: Ob gozdu 8,
1217 Vodice, pod vložno št. 1/15242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, uskladitev
dejavnosti, spremembo družbenikov, za-
stopnika, firme, sedeža in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5651409
Firma: VZV, d.o.o., podjetje za stori-

tve, gostinstvo, turizem in trgovino, Vo-
dice, Vogljanska 24

Sedež: 1217 Vodice, Vogljanska 24
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelji: Vukovič Saša, Vodice, Ob

gozdu 8, vstop 10. 12. 1991, vložek

509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vukovič Jasna, Vodice, Ob gozdu 8, vstop
10. 12. 1991, vložek 509.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vukovič Maja, Vodi-
ce, Ob gozdu 8, vstop 1. 12. 1994, vložek
509.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vukovič Jasna, imenovana 1. 12.
1994, lahko sklepa posle glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jam-
stev ter druge po naravi podobne posle, le
na podlagi predhodnega soglasja skupšči-
ne; direktor Vukovič Vladimir, Vodice, Ob
gozdu 8, imenovan 1. 12. 1994, lahko skle-
pa posle glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi podobne posle, le na podlagi
predhodnega soglasja skupščine; direktori-
ca Vukovič Saša, razrešena 1. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi 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; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5522 Storitve
kampov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 8010 Pred-
šolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževa-
nje; 8022 Srednješolsko poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 8532 Izvaja-
nje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-100569
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03727 z dne 19. 9. 1996
pri subjektu vpisa AB LINE, podjetje za
finance, svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 264, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22648/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5749794
Sedež: 1000 Ljubljana, Podgorska 10
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Rg-100571
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/11142 z dne 30. 7. 1996
pri subjektu vpisa REAL ENGINEERING,
svetovanje in promet z nepremičninami,
gradbeni in finančni inženiring d.o.o.,
Kersnikova 6/V, Ljubljana, sedež: Ker-
snikova 6/V, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07671/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah povečanje osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti, spremembo
sedeža in zastopnikov firme, osnovnega ka-
pitala ter pripojitev firme PREGL CONSULT-
ING d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5546109
Firma: REAL ENGINEERING, svetova-

nje in promet z nepremičninami, grad-
beni in finančni inženiring d.o.o., Nazor-
jeva 4/III, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva
4/III

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hacin Janko Josip, Gene-

ve, Švica, 32 Ch. Frank-Thomas, vstop
7. 7. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klanjšček Rok, Kobarid, Stresova 4b,
imenovan 20. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Pregl Kazimir, razrešen
20. 5. 1994.

Pripojitev PREGL CONSULTING, pod-
jetje za finančne storitve in svetovanje
d.o.o., Kersnikova 6/V, Ljubljana
(1/13077/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 20. 5. 1994.

Rg-100575
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02770 z dne 17. 5. 1996
pri subjektu vpisa UNIPLAST, inženiring,
d.o.o., Tržaška 28, Vrhnika, sedež: Tr-
žaška 28, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/20613/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5696593
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1996: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 251 Pro-
izvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 282 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-

nerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 283 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
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; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02701 z dne 21. 5. 1996
pri subjektu vpisa LASTING, podjetje za
projektiranje, inženiring, ekonomsko in
organizacijsko svetovanje d.o.o., Ljub-
ljana, Pod lipami 34, sedež: Pod lipami
34, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5748089
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1996: 221

Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje

objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 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; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 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;
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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; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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;
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; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 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; 7230 Obde-
lava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-100578

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17886 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa TINAS, d.o.o., zasebno
podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem,
proizvodnjo, storitve, zastopanje in pro-
pagando, sedež: Vodnikova 171b, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti ter preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o s temile podatki:

Matična št.: 5874360
Firma: TINAS, JAKLIČ IN OSTALI,

d.n.o., Trgovina in storitve, Vodnikova
171b, Ljubljana

Skrajšana firma: TINAS, JAKLIČ IN OS-
TALI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Jaklič Justina in Hrustek
Zvonko, oba iz Ljubljane, Vodnikova 171b,
vstopila 25. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jaklič Justina, razrešena 29. 12.
1994 in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot poslovodja; za-
stopnik Hrustek Zvonko, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1996: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in karto-
na; 252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas; 366 Druge predelovalne dejavnosti,
d.n.; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-

tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost ho-
telov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 To-
čenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
744 Ekonomsko propagiranje.

Rg-100670
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/05252 z dne 4. 9. 1996
pri subjektu vpisa BETRAKO, trgovina na
debelo in drobno, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, Rimska 14,
sedež: Rimska 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23340/00 vpisalo v sodni re-
gister spremembo firme, sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767954
Firma: BETRAKO, trgovina na debelo

in drobno, zastopanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 511 Po-

sredništvo; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 6024 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-100676
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/04091 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PICOLINO, proizvodnja, tr-
govina, uvoz-izvoz, gostinstvo, d.o.o., se-
dež: Trzin, Mengeška 20, 1230 Domža-
le, pod vložno št. 1/05344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5405980
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Poje Rajko, Trzin, Mengeška

20, vstop 26. 12. 1989, vložek: 1,642.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100677
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/04843 z dne 22. 12. 1995
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pri subjektu vpisa URBAN, svetovalno in
storitveno d.o.o., Ljubljana, Omejčeva 5,
sedež: Omejčeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05313/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338867
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenc Aleš, Ljubljana, Za-

loška 119, vstop 18. 1. 1990, vložek:
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jelenc Marijan, Ljubljana, Omejčeva 5,
vstop 15. 4. 1994, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Leskovar Mitja,
izstop 30. 1. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovar Mitja, razrešen 30. 1. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7411 Pravno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100679

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13730 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa ALPEGEL, trgovina s
proizvodi in opremo za slaščičarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, sedež:
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5701368
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hafner Maja, Ljubljana,

Beethovnova 7, vstop 16. 12. 1992, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Botter Mario, Treviso, Italija, U.le N. Bixio
33, vstop 16. 12. 1992, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hafner Maja, imenovana 30. 5.
1994.

Rg-100680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13921 z dne 18. 12. 1995

pri subjektu vpisa EDB, podjetje za po-
slovne storitve in trgovino, d.o.o., Ljub-
jana, sedež: Savska 3, 1113 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14675/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5554632
Firma: EDB, inženiring, d.o.o., Savska

3, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,982.500 SIT
Ustanovitelj: Karlo Feliks, Ljubljana, Du-

najska cesta 103, vstop 12. 12. 1991, vlo-
žek 1,982.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100682
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/14017 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa FAMMS, trgovinsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Zvezda 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20316/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674301
Osnovni kapital: 2,073.000 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Franc, izstop

26. 5. 1994; Tomažin Milica, Ljubljana, Zvez-
da 5, vstop 26. 5. 1994, vložek 2,073.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 522 Trgovina
na drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-100685
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/15035 z dne 13. 12. 1995

pod št. vložka 1/2712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OS Nova
Gorica, spremembo firme in sedeža temile
podatki:

Matična št.: 5691974
Firma: KONTO PORAST, Poslovne ra-

čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 2

Skrajšana firma: KONTO PORAST, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pivk Anica, Idrija, Koso-

velova 17, vstop 19. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pivk Anica, imenovana 19. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100686

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15051 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa EKOTEC-MCP, Podjetje
za consulting, marketing, inženiring,
proizvodnjo, trgovino in ekološko teh-
nologijo, Brnčičeva 31, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05602/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5338433
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Karlo, Ljubljana, Ško-

fova 3, vstop 25. 3. 1990, vložek
1,290.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Burger Janez, Ljubljana, Majaronova 16,
vstop 21. 10. 1994, vložek 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Murko Vladi-
mir, izstop 21. 10. 1994; Juvan Pavla, iz-
stop 21. 10. 1994; Burger Janja, izstop
21. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 701 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
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no svetovanje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-100687

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16156 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa TESTING, projektiranje
testne opreme in inženiring, d.o.o., Tr-
žaška 2, Ljubljana, sedež: Tržaška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo pooblastil in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293758
Osnovni kapital: 2,104.000 SIT
Ustanovitelja: Simonič Anton, Ljubljana,

Pod lipami 20, vstop 29. 8. 1989, vložek
1,052.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Povoden Mitja, Medvode, Vaše 35, vs-
top 29. 8. 1989, vložek 1,052.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simonič Anton, razrešen 4. 10. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki skle-
pa posle samo s soglasjem skupščine, ki se
nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin ali drugih sredstev, če
to ni že izrecno opredeljeno v letnem pro-
gramu dela; izvajanje investicijskih del in
najemanje posojil in kreditov, ki presegajo
50.000 DEM v SIT protivrednosti po tečaju
Banke Slovenije na dan sklenitve posojilne
pogodbe, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev; določanje splošnih pogojev po-
slovanja; sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev; sklepanje koopera-
cijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto;
prenos kakršnihkoli družbenih pravic in dru-
ge; izplačevanje predujmov na račun druž-
benih pravic in druge; izplačevanje preduj-
mov na račun udeležbe pri dobičku; pode-
ljevanje prokure in neomejenih pooblastil;
imenovanje vodilnih sredstev; imenovanje
in razreševanje revizorjev poslovanja; spre-
minjanje notranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije.

Rg-100688

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16308 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa MEDO, d.o.o., podjetje
za zastopanje in posredovanje zavaro-
vanj, Kočevje, Trata IX/7, sedež: Trata
IX/7, 1330 Kočevje, pod vložno št.
1/20446/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5684625
Firma: ADRIATIC TONI, d.o.o., družba

za zastopanje in posredovanje zavaro-
vanj, Kočevje

Skrajšana firma: ADRIATIC TONI,
d.o.o., Kočevje

Sedež: 1330 Kočevje, Kidričeva 6a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jarni Hinko, izstop 30. 11.

1994; Vovko Anton, Stara Cerkev, Sloven-
ska vas 26a, vstop 30. 11. 1994, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vovko Cvetka, Stara Cerkev, Slovenska
vas 26a, vstop 12. 12. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jarni Hinko, razrešen 30. 11. 1994;
direktor Vovko Anton, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zava-
rovanja, razen življenjskega; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-100745
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/05996 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa RUDNIK KALCITA KAM-
NIK, d.o.o., Kamnik, sedež: Cankarjeva
3, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/00780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja iz d.o.o. v d.d. s temile po-
datki:

Matična št.: 5033918
Firma: CALCIT, proizvodnja kalcitnih

polnil, d.d.
Skrajšana firma: CALCIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 295,768.000 SIT
Ustanovitelji: Rudnik kalcita Kamnik, Av-

senik Tomaž, Breznik Jože, Brišnik Janez,
Brnot Tatjana, Bojkov Bojan, Čolić Husain,
Dedić Hašim, Golič Mirko, Hafizović Fadil,
Hrast Marija, Jovanović Stojan, Jagodic
Marko, Jagodic Franc, Jovanov Ljubomir,
Javornik Marija, Javornik Herman, Janežič
Cilka, Kosirnik Mojca, Kropivšek Stanisla-
va, Kaddoura Jožica, Kirn Matevž, Marčec
Ivan, Preklet Janko, Radovanovič Andreja,
Rus Mirjana, Romšak Marjan, Rozman Bo-
židar, Rifl Milena, Spruk Jožica, Sušnik
Ema, Simončič Klemen, Šimunovič Stipo,
Šimunovič Mijo, Tanjić Radmija, Urh Janez,
Uršič Marica, Vidmar Draga, Vnuk Čedo-
mir, Vrtovec Miran, Zagorc Lidija, Zupanc
Uroš, Andrejaš Franc, Šircelj Janko, Ber-
gant Zdravko, Krajan Branko, Omovšek Fer-
dinand, Osolnik Marko, Kregar Ljubo, Pa-
vlin Stane, Kern Ferdo, Jovanovič Radovan,
M.A.J., Cibašek Srečko, Zavašnik Jože, Še-
rifovič Mujo,  � izstopili 31. 8. 1993; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 31. 8. 1995, vložek
44,584.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 31. 8. 1995, vložek
22,236.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 31. 8. 1995, vlo-
žek 22,236.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj (za program notranjega odkupa),
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 31. 8. 1995,
vložek 71,156.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; delavci na podlagi interne razde-
litve, vstopili 31. 8. 1995, vložili
44,360.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; delavci na podlagi notranjega odku-

pa, vstopili 31. 8. 1995, vložili 17,788.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; doseda-
nji družbeniki, vstopili 31. 8. 1995, vložili
73,408.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Avsenik Tomaž,
Brišnik Janez, Pirc Ivan, Rus Mirjana in Zu-
panc Uroš, vsi vstopili 31. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP
00444/00504-1995/ST z dne 18. 12.
1995.

Rg-100690
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/16381 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa HURWITS SHOPS, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ob Sa-
vi 50, sedež: Ob Savi 50, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428734
Firma: HURWITS SHOPS, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HURWITS SHOPS,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hurwits-Požar Doroteja,

Ljubljana, Ob Savi 50, vstop 8. 10. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Hurwits Debby, Ljubljana, Ob Savi
50, vstop 22. 8. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hurwits De
Louis, izstop 22. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 511
Posredništvo; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100691
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 94/16390 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa ADAMAR, podjetje za izde-
lavo in popravilo tekstilnih predmetov,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 11, se-
dež: Dolenjska cesta 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419298
Firma: ADAMAR, finančne storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ADAMAR, d.o.o.
Sedež: 1218 Komenda, Moste 33
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Marko, izstop 7.

12. 1994; Štrukelj Adelka, izstop 7. 12.
1994; Špenko Marjan, Kamnik, Levstikova
13, vstop 7. 12. 1994, vložek 1,507.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Marko, razrešen 7. 12.
1994; direktor Špenko Marjan, imenovan
7. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Štrukelj Adelka, razrešena 7. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-100694
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/17070 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa AREA GEA, d.o.o., pod-
jetje za urejanje prostora, varstvo okolja
in informatiko, Cerknica, sedež: C. 4. ma-
ja 51, 1380 Cerknica, pod vložno št.

1/15661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembe sedeža in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5579872
Sedež: 1380 Cerknica, Popkova uli-

ca 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mahne Lilijana, Cerkni-

ca, Popkova ulica št. 4, vstop 15. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 01210 Reja govedi, prireja mleka;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01250 Reja drugih živali; 01300
Poljedelstvo, povezano z živinorejo - meša-
no kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Goz-
darstvo; 02020 Gozdarske storitve; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15130 Proizvodnja mesnih iz-
delkov, tudi iz perutninskega mesa; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 36110 Poizvodnja
sedežnega pohištva; 36130 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45100 Rušenje objektov in zemeljska dela;
41210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51110 Posredovanje pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70100 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih 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; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 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; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74110 Pravno svetovanje;
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; 74200 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnični preizkusi
in analize; 74400 Ekonomska propaganda;
74700 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 75130 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
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92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 92530 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-100695
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/17077 z dne 13. 12. 1995
pod št. vložka 1/27119/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OS Kranj,
spremembo firme, sedeža, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5480981
Firma:MOJ DOM, Družba za trgovino

na drobno in debelo, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: MOJ DOM, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 21a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Trost Igor, Kranj, Tuga Vid-

marja 8, vstop 21. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trost Igor, imenovan 21. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1995: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri okrožnem sodišču Kranj, pod vl. št.
1/02175/00.

 Rg-100696
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/17173 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa PATENTNI BIRO AF,
d.o.o., podjetje za varstvo industrijske
lastnine, sedež: Rojčeva 18, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22293/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5741785

Osnovni kapital: 1,694.460 SIT
Ustanoviteljica: Flak Antonija, Ljubljana,

Rojčeva 18, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,694.460 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100698
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/04285 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa ZRIM-KO, podjetje za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Sp.
Rudnik 1/2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02450/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5294371
Ustanoviteljica: Zrimšek Darinka, Ljub-

ljana, Sp. Rudnik 1/2, vstop 25. 10. 1989,
vložek 1,526.500,24 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zrimšek Alojzij, izstop 21. 8.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zrimšek Alojzij, razrešen 21. 8.
1995.

Rg-100700
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04520 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa TAS - LJUBLJANA, d.o.o.
za notranjo in zunanjo trgovino z avto-
mobili in deli, Ljubljana, sedež: Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13901/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5539935
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

prokurist Unk Hribovšek Nevenka, razre-
šena 7. 8. 1996; prokurist Vollmayer
Franc, Ljubljana, Chengdujska 30, imeno-
van 7. 8. 1996.

 Rg-100001
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01298 z dne 19. 7. 1996
pri subjektu vpisa VIS A VIS, družba za
ekonomiko, organizacijsko in tehno-
loško razvojno dejavnost, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 13, sedež: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5280494
Firma: VIS A VIS, družba za ekonomi-

ko, organizacijsko in tehnološko razvoj-
no dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 47
Ustanovitelja: Ražen Janez, izstopil 7. 2.

1996; Zakrajšek Brane, Ljubljana, Cesta v
Dvor 6, vstop 11. 5. 1994, vložek
1,682.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Prosen Dušan, Ljubljana, Suhadolčano-
va 64, vstop 7. 2. 1996, vložek 1,682.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; R.A.M.
d.o.o., Ljubljana, izstop 7. 2. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ražen Janez, razrešen 7. 2. 1996;
direktor Zakrajšek Brane, imenovan 7. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Prosen Dušan, imenovan 7. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1996: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževa-
nje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-100011
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01922 z dne 30. 5. 1996
pri subjektu vpisa Novolit, Podjetje za pro-
izvodnjo izolacijskih izdelkov p.o., Nova
vas, sedež: Nova vas 56, 1385 Nova vas,
pod vložno št. 1/02148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, dejavnosti, tipa za-
stopnika, ustanoviteljev, deleže, osnovni ka-
pital, člane nadzornega sveta, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5000734
Firma: NOVOLIT Nova vas na Blokah,

Podjetje za proizvodnjo izolacijskih iz-
delkov, d.d.

Skrajšana firma: NOVOLIT Nova vas na
Blokah, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 224,298.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 23. 11.
1995, vložek 19,065.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
23. 11. 1995, vložek 19,065.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 26, vstop 23. 11. 1995, vložek
53,355.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Upravičenci interne razdelitve, vstopili
23. 11. 1995, vložili 38,130.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 23. 11. 1995, vlo-
žili 36,253.000 SIT, odgovornost: ne od-
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govarjajo; Upravičenci iz javne prodaje del-
nic, vstopili 23. 11. 1995, vložili
24,785.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Usenik Janez, Nova vas, Veliki vrh
26, vstop 23. 11. 1995, vložek
33,645.000 odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škrlj Iztok, Nova vas, Sleme 6, raz-
rešen 27. 3. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Modic Milan in
Kotnik Zdravko, vstopila 23. 11. 1995; Škrlj
Iztok, izstopil 7. 3. 1996; Marolt Boris in
Drobnič Anton, vstopila 23. 11. 1995;
Zgonc Darko, izstopil 22. 2. 1996; Usenik
Janez, vstopil 22. 2. 1996 ter Milavec Jo-
že, vstopil 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5250 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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 račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00514/00515-1996/BR z dne
17. 4. 1996.

Rg-100012
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01923 z dne 23. 7. 1996
pri subjektu vpisa Tovarna kemičnih iz-
delkov, p.o. Hrastnik, sedež: Za Savo 6,
1430 Hrastnik, pod vložno št.
1/00348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, dejavnosti, datum zastopa-
nja, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti, ustanovi-
telje, osnovni kapital ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043093
Firma: TOVARNA KEMIČNIH IZDEL-

KOV, d.d.
Skrajšana firma: TKI HRASTNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 838,530.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 15. 11.
1995, vložek 79,884.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 15. 11.
1995, vložek 79,884.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 26,
vstop 15. 11. 1995, vložek 499,933.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci
interne razdelitve, vstopili 15. 11. 1995,
vložili 159,767.000 SIT odgovornost: ne
odgovarjajo; Udeleženci notranjega odku-
pa, vstopili 15. 11. 1995, vložili
19,062.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majes Branko, dipl. oec., Hrastnik,
Novi dom 23, razrešen 15. 11. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki kot upra-
va družbe zastopa brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Bovhan Jože,
Herič Aleš, Kosem Anton, Kovač Ivo, Lisec
Branko, Mijatović Dragan, Ačkun Uroš, Kalu-
ža Franci, Filipovič Jerica, Zupančič Antonija
in Krajnc Samo, vsi vstopili 15. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 7. 1996: 1440
Pridobivanje soli; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 241 Proizvod-
nja osnovnih kemikalij; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2653 Proizvodnja mavca; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5551 Storitve menz;
6010 Železniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
opr. št. LP 00594/00297-1996/IZ z dne
17. 4. 1996.

Rg-100058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02777 z dne 11. 7. 1996
pod št. vložka 1/28158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična številka: 5950554
Firma: ZT, d.o.o. ključavničarska dela
Skrajšana firma: ZT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Pot v ze-

leni gaj 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tesner Zlatan, Ljubljana-Po-

lje, Pot v zeleni gaj 11, vstop 30. 5. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tesner Zlatan, imenovan 30. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-100067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02834 z dne 5. 7. 1996
pod št. vložka 1/28123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5950651
Firma: VIVART, d.o.o., Marketing, pro-

izvodnja in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: VIVART, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Baškovič Mateja, Ljublja-

na, Cesta v Mestni log 28, vstop 7. 6. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Klinar Miha, Ljubljana, Velnarjeva
ulica 7, vstop 7. 6. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Baškovič Mateja, imenovana 7. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 205 Proizvodnja dru-
gih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 221 Založništvo; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 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; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 65217412 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomsko propagi-
ranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-100088
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06455 z dne 15. 3. 1996
pri subjektu vpisa CHAUSH, d.o.o., pod-
jetje za trgovino, zastopstva, gradbeniš-
tvo in servisne storitve, Ljubljana, se-
dež: Cesta VI/18, 1260 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21107/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5717272
Osnovni kapital: 1,614.690 SIT
Ustanovitelja: Dončev Žan, Ljubljana-Po-

lje, c. VI/18, vstop 14. 1. 1993, vložek
914.690 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dončev Katica, Ljubljana-Polje, c. VI/18,
vstop 11. 5. 1994, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100091
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/06574 z dne 12. 7. 1996
pri subjektu vpisa CORTEC, d.o.o., raču-
nalniški inženiring, Ljubljana, Kardelje-
va 2, sedež: Kardeljeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428645
Firma: CORTEC, d.o.o., računalniški

inženiring, Ljubljana, Vojkova 74
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 74
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelji: Antekolovič Gorazd, Ljub-

ljana, Slovenska 17, vstop 1. 9. 1990, vlo-
žek 785.720 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Senegačnik Jože, izstopil 5. 2. 1993;
Šivic Raoul, Ljubljana, Rjavčeva 25, vstop
5. 2. 1993, vložek 362.640 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Humer Jože, Ljubljana,
Vrtača 2/a, vstop 5. 2. 1993, vložek
362.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Senegačnik Jože, razrešen 5. 2.
1993.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
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tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 246 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 333 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
334 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 641 Poštne in kurir-
ske storitve; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 642 Telekomunika-
cije; 6420 Telekomunikacije; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 724 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 731 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7320 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 921 Film-
ska in videodejavnost; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti; 9251 Dejavnost
knjižnic in arhivov; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev.

Rg-100178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00673 z dne 26. 7. 1996
pri subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o., Podjetje za projektiranje, iz-
gradnjo ter distribucijo plina in vode,
Ljubljana, Vodovodna ulica 1, sedež: Vo-
dovodna ulica 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19885/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 895,781.942 SIT
Ustanovitelja: METANODOTTI PADANI

S.P.A., Rovigo, Italija, Viale delle Industrie
9, vstop 30. 7. 1992, vložek 81.434,72
SIT odgovornost: ne odgovarja; COSTRUZ-
IONI DONDI S.P.A., Rovigo Italija, Viale del-
le Industrie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek
891,221.597,57 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100179

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00959 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TISKARNA, d.d., Ljubljana, Dunajska
123, sedež: Dunajska 123, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02641/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-

čanju osnovnega kapitala in spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049172
Člani nadzornega sveta: Perhavec Bo-

rut, Kavčič Štefka, Setnikar Franc in Brajko-
vić Miljenko, vsi izstopili 14. 2. 1996; Križaj
Drago, vstopil 31. 1. 1996; Simčič Drago,
Kunšek Mojca in Korenjak Viktor, vstopili
14. 2. 1996 ter Minatti Vilko, vstopil 31. 1.
1996.

Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 2.
1996 o povečanju osnovnega kapitala z
vložki: osnovni kapital vpisan v višini
725,540.000 SIT se poveča z novimi vložki
za 314,000.000 SIT tako, da znaša
1.039,540.000 SIT.

Rg-100193
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03116 z dne 31. 7. 1996
pri subjektu vpisa AS Domžale STORITVE,
podjetje za poslovne storitve, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska c. 1, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/00465/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5144256
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 26, iz-
stop 15. 4. 1996; MAKSIMA 1, d.d., poob-
laščena investicijska družba, Ljubljana, Šu-
bičeva 2, vstop 15. 4. 1996, vložek
620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100199
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/03149 z dne 26. 7. 1996 pri
subjektu vpisa CONSULT CENTER, podjet-
je za poslovne storitve, d.o.o., Kamnik,
sedež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/11989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Učakar Silvester, razrešen 30. 6.
1996; direktor Urh Marjan, Kamnik, Pa-
lovška 21, imenovan 1. 7. 1996, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-100205
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03168 z dne 17. 7. 1996
pri subjektu vpisa ELE-KOR, podjetje za
elektro storitve in trgovino, d.o.o., 1211
Šmartno, Pločanska 3, sedež: Pločan-
ska 3, 1211 Šmartno, pod vložno št.
1/17555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
tipa zastopnika in predložitev družbene po-
godbe z dne 20. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5648769
Ustanovitelj: Korošec Jože, Ljublja-

na-Šmartno, Pločanska 3, vstop 31. 3.
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1992, vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Korošec Tatjana, Ljubljana-Šmart-
no, Pločanska 3, vstop 20. 6. 1996, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Korošec Tatjana, razrešena 20. 6.
1996 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-100237
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/03334 z dne 23. 7. 1996 pri
subjektu vpisa IKART, studio za grafični
inženiring, trženje in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica bratov Babnik 15,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5874432
Firma: IKART, podjetje za trženje in

svetovanje, d.o.o., Škofljica, Zalog 36
Skrajšana firma: IKART, d.o.o., Škofljica
Sedež: 1291 Škofljica, Zalog 36
Ustanovitelj: Dragar Igor, izstopil 14. 6.

1996; Bartha Imre, Ljubljana, Ptujska 28,
vstop 7. 4. 1993, vložek 1,861.240 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dragar Igor, razrešen 14. 6. 1996;
direktor Bartha Imre, imenovan 14. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100250
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03382 z dne 31. 7. 1996
pri subjektu vpisa 1-2-3, podjetje za pro-
izvodnjo, trženje, inženiring in marke-
ting, d.o.o., sedež: Rimska c. 6, 1351
Log pri Brezovici, pod vložno št.
1/08346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5406935
Ustanoviteljica: Velkavrh Vili, izstopil 2.

7. 1996; Šifrar Velkavrh Zdenka, Log pri
Brezovici, Rimska c. 6, vstop 20. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Velkavrh Vili, razrešen 2. 7. 1996.

Rg-100271
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03545 z dne 26. 7. 1996
pod št. vložka 1/28214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5949971
Firma: VALKARTON KARTONAŽA RA-

KEK, proizvodnja in prodaja izdelkov iz
valovitega kartona, papirja in kartona,
d.o.o.

Skrajšana firma: VALKARTON KARTO-
NAŽA RAKEK, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1381 Rakek, Partizanska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VALKARTON, podjetje za

proizvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.o.o., Logatec, Tržaška 1, vstop 4. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stojko Milan, Logatec, Pavšičeva ul.
št. 30, imenovan 4. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85325 Dejavnost inva-
lidskih podjetij; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-100277
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04417 z dne 27. 7. 1996
pri subjektu vpisa SANITEL FERENČAK,
trgovina in storitve, d.n.o., Logatec, se-
dež: Stara cesta 57a, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/28213/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5953111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fe-

renčak Robert, Logatec, Stara cesta 57a,
imenovan 25. 4. 1996, kot poslovodja druž-
be zastopa brez omejitev ob predhodnem
ustnem dogovoru s soustanoviteljem.

Rg-100280
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03782 z dne 18. 7. 1996
pri subjektu vpisa RAZVOJNI ZAVOD, pod-
jetje za poslovne storitve, d.d., Domža-
le, sedež: Ljubljanska 76, 1230 Domža-
le, pod vložno št. 1/01908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 26. 3. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5270103.

Rg-100315
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03768 dne 27. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DELIKATESA, d.d., Ljublja-
na, sedež: Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00245/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika,

članov nadzornega sveta in statuta ter pred-
ložitev zapisnika skupščine z dne 19. 8.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5026431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šantej Ivan, razrešen 22. 6. 1996,
kot predsednik uprave; direktorica Mako-
vec Gabrijela, Kamnik, Podgorje 30f, ime-
novana 24. 6. 1996, kot začasna predsed-
nica uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Verbole Matjaž
in Lenart Rozalija, oba izstopila 19. 8. 1996,
Kralj Boštjan in Okorn Aleš, vstopila 19. 8.
1996.

Rg-100339
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02754 z dne 16. 9. 1996
pod št. vložka 1/28357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5950490
Firma: OBJEKTI, Upravljanje in gos-

podarjenje z objekti, d.o.o., Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 68

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1117 Ljubljana, Cesta Andre-
ja Bitenca 68

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turjan Marijan, Ljubljana, Bri-

lejeva 22, vstop 13. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Leskovec Darja, Ljubljana, Viška
cesta 49a, imenovana 13. 5. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-100465
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/01465 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa VARNOSTNA AGENCI-
JA KOČEVJE, d.d., varovanje premože-
nja, Kočevje, sedež: Kidričeva 8, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/03148/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pooblastil zastopnika in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5174481
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dobovšek Urban, razrešen 28. 3.
1995 ter Dobrovšek Urban, Dolga vas,
Obrežje 6, ponovno imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Polovič Stani-
slava, Štrumbelj Aleš, Ožbald Ana, Vec An-
ton in Rančigaj Nataša, vsi izstopili 28. 3.
1995; Štrumbelj Aleš, Polovič Stanislava in
Ožbolt Ana, vstopili 28. 3. 1995.
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Rg-100672
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04658 z dne 25. 10. 1996
pri subjektu vpisa BON - SENS MATIČ,
trgovsko in storitveno podjetje, k.d.,
Ljubljana, sedež: Štihova ulica 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27787/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5935253
Sedež: 1000 Ljubljana, Zofke Kvedro-

ve ulica 26.

Rg-100681
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/13985 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa NONO’S, inženiring in
storitve, d.o.o., Ulica v Kokovšek 58,
Ljubljana-Črnuče, sedež: Ulica v Kokov-
šek 58, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/24123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5751896
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Korošec Sašo Aleksander,

Ljubljana-Črnuče, Ulica v Kokovšek 58, vs-
top 30. 6. 1993, vložek 495.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Čepuran Zoran,
Ljubljana, Rašiška 12, vstop 30. 6. 1996,
vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Nonkovič Zoran, Kranj, Cesta na
Belo 20, vstop 30. 6. 1993, vložek
510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100721
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/05657 z dne 28. 12. 1995
pri subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TISKARNA, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
123, sedež: Dunajska 123, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02641/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja s temile
podatki:

Matična št.: 5049172
Firma: MLADINSKA KNJIGA TISKAR-

NA, d.d., Ljubljana, Dunajska 123
Skrajšana firma: MK TISKARNA, d.d.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 725,540.000 SIT
Ustanovitelji: Mladinska knjiga Tiskarna,

p.o., izstop 20. 11. 1990; INPRINTA
GMBH & CO. ERSTE BETEILUNGS KG,
Frankfurt, a/m Paul-Erlich-Strasse 33, iz-
stop 20. 11. 1995; Malnarič Joža, Maribor,
Tomanova 6, vstop 20. 11. 1995, vložek
28,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pavšič Valerija, Ljubljana, Hubadova
4, vstop 20. 11. 1995, vložek 28,810.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, vstop 20. 11. 1995, vložek
51,410.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vstop 20. 11. 1995,
vložek 124,930.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad za razvoj d.d., Ljubljana,
Kotnikova 26, vstop 20. 11. 1995, vložek
102,830.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
20. 11. 1995, vložili 82,120.000 SIT, od-

govornost: ne odgovarjajo; udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 20. 11. 1995, vlo-
žili 152,830.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Člani nadzornega sveta: Perhavc Borut,
Kavčič Franc, Setnikar Franc, Čenčič Arne
in Brajković Miljenko, vstopili 20. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1995: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2741 Proizvodnja ple-
menitih kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 511 Posredništvo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, 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; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP
00480/00298-1995/TP z dne 1. 12. 1995.

Rg-100767
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00815 z dne 21. 2. 1996
pri subjektu vpisa TRGOTRANS-TRADE,
transport in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Šmartno 15, sedež: Cesta v
Šmartno 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16529/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5591589
Firma: TRGOTRANS-TRADE, transport

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Šmartno 15

Osnovni kapital: 1,753.691 SIT
Ustanovitelja: Ložar Marinka, Ljubljana,

Cesta v Šmartno 15, vstop 16. 3. 1992,
vložek 876.845,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ložar Marjan, Kočevje, Rudar-
ska 17, vstop 16. 3. 1992, vložek
876.845,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-100791
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05650 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa QUATRO, podjetje za
marketing, inženiring, storitve in uslu-
ge, zastopanje in posredovanje blaga in
storitev v notranji in..., Ljubljana-Dobru-
nje, d.o.o., sedež: Šentpavel 20, 1261
Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št.
1/07848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, ustanoviteljev in deležev, zastopni-
ka ter spremembo družbene pogodbe z dne
5. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5397464
Firma: QUATRO-GNOSIS, podjetje za

marketing, inženiring, storitve in uslu-
ge, zastopanje in posredovanje blaga in
storitev v notranji in zunanji trgovini,
d.o.o.

Skrajšana firma: QUATRO-GNOSIS,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Gregoričeva
13a

Ustanovitelji: Kričej Dušan, izstopil 5. 11.
1996; Zadnik Boris, Ljubljana, Fabianijeva
39, vstop 30. 8. 1994, vložek 488.475
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Doblano-
vič Dušan, Ljubljana, Prijateljeva 3, vstop 5.
3. 1996, vložek 488.475 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Madžgalj Jelka, Ljubljana,
Rusjanov trg 8, vstop 5. 3. 1996, vložek
526.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kričej Dušan, razrešen 5. 11. 1996.

Rg-100798
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05613 z dne 19. 11. 1996
pod št. vložka 1/28615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:
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Matična št.: 5981433
Firma: AGENCIJA NET, odnosi z jav-

nostmi in raziskave, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Tržaška 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Troha Drago, Vrhnika,

Poštna ul. 3b, vstop 22. 10. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mikulandra Antonio-Goran, Miren, Miren
24, vstop 22. 10. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Mikulandra Antonio-Goran, imenovan 22.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-100818
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05145 z dne 8. 11. 1996
pod vložno št. 1/28581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5966990
Firma: M.T. 96, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: M.T. 96, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Križna ul. 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Hauptman-Tomšič Bre-

da, Ljubljana, Križna ulica 38, vstop 19. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Hauptman-Tomšič Breda, imenovana 19. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 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; 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; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Rg-100832
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05394 z dne 12. 11. 1996
pod št. vložka 1/27844/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Firma: G7, družba za varovanje, d.o.o.
Trzin, Podružnica Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljan-

ska cesta 27
Ustanovitelj: G7, družba za varovanje,

d.o.o., Trzin, Mengeš, Špruha 33, vstop
27. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bradač Matija, Novo mesto, Župca
6, imenovan 27. 9. 1996, kot poslovodja
podružnice zastopa brez omejitev, razen pri
prodaji ali nakupu nepremičnin ter pri fi-
nančnih zadevah v vrednosti nad 1,000.000
SIT, ko mora imeti soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 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
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živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 55112 Dejavnost 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; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 6110 Pomorski promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti 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; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-100833
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05395 z dne 13. 11. 1996
pod št. vložka 1/27844/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Firma: G7, družba za varovanje, d.o.o.
Trzin, Podružnica Kamnik-Domžale

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1240 Kamnik, Maistrova 16
Ustanovitelj: G7, družba za varovanje,

d.o.o., Trzin, Mengeš, Špruha 33, vstop
27. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miklič Miroslav, Kamnik, Žebljarska
19, imenovan 27. 9. 1996, kot poslovodja
podružnice zastopa brez omejitev, razen pri
prodaji ali nakupu nepremičnin ter pri fi-
nančnih zadevah v vrednosti nad 1,000.000
SIT, ko mora imeti soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debe-
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lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,

priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 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.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 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); 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; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);

6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti 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; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-100817
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/05113 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HOSPITALIA, nega in sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na Fuži-
ne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/16857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5605008
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 21.

Rg-100931
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05388 z dne 12. 12. 1996
pri subjektu vpisa IN REKLAM –
ROGRESS, Reklamno podjetje Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Dunajska 158, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12505/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5497515
Ustanovitelj: GEWISTA-WERBEGESEL-

LSCHAFT m.b.H, Dunaj, Litfasstr. 6, vstop
25. 9. 1996, vložek 16,807.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; PROGRESS
WERBUNG GmbH, izstop 25. 9. 1996;
WERBEPLAKAT SORAVIA GmbH, izstop
25. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Soravia Erwin, razrešen 25. 9. 1996;
direktor Vojtenko Georg, razrešen 25. 9.
1996; prokuristka Andree-Prosenc Tjaša,
razrešena 25. 9. 1996; zastopnik Bebar
Marjan, Ljubljana, Erbežnikova 8, razrešen
25. 9. 1996 kot namestnik direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo sku-
paj s Tiefengraber Igorjem; direktor Tiefen-
graber Igor, Ljubljana, Redelonghijeva 26,
imenovan 25. 9. 1996, zastopa družbo sku-
paj z Bebar Marjanom.

Rg-100941
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05468 z dne 6. 12. 1996
pod št. vložka 1/13264/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5518059002
Firma: BELART, d.o.o., kultura in izo-

braževanje, podružnica ELART
Skrajšana firma: BELART, d.o.o. - Po-

družnica ELART
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Pod-

peška 145
Ustanovitelj: BELART, d.o.o., kultura in

izobraževanje, Ljubljana, Vodnikova 65, vs-
top 17. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rozman Martin, Notranje Gorice,
Podpeška 145, imenovan 17. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge

razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-100946
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06177 z dne 3. 12. 1996
pri subjektu vpisa GIK, gradbeništvo, in-
ženiring, keramika, d.o.o., sedež: Ume-
kova 25, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/07014/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5407087
Sedež: 1230 Domžale, Ten-Ten Dom-

žale
Osnovni kapital: 1,653.000 SIT
Ustanoviteljica: Grčič Nikolaja, Domžale,

Umekova 25, vstop 18. 5. 1990, vložek
1,653.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100948
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06298 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/28719/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996457
Firma: GEOSOND, podjetje za special-

na temeljenja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GEOSOND, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Osnovni kapital: 4,800.000 SIT
Ustanovitelji: Geršak Zmago, Kranj, Zo-

isova 4, vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamik Ja-
nez, Videm-Dobrepolje, Mala Ilova gora 10,
vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kastelic Brane,
Grosuplje, Preska 20, vstop 2. 12. 1996,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korošec Bogdan, Ljubljana, Gabršč-
kova 99, vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Ja-
nez, Vrhnika, Stara Vrhnika 147, vstop 2.
12. 1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Perne Ludvik, Škofja Loka,
Podlubnik 268, vstop 2. 12. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Snoj Roman, Ljubljana, Cesta na Bokalce
45, vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Samotorčan
Ivan, Notranje Gorice, Podplešivica 83,
vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kolenc Brigita,
Grosuplje, Rodetova 8, vstop 2. 12. 1996,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šimečak Jože, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 64, vstop 2. 12. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ka-
stelic Alojz, Šmarje-Sap, Rimska cesta 1,
vstop 2. 12. 1996, vložek 90.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kubelj Boris, Vo-
dice, Vodiška cesta 44, vstop 2. 12. 1996,
vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Školaris Milan, Nova Gorica, Vipav-
ska 27, vstop 2. 12. 1996, vložek 480.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gradbeno
podjetje Grosuplje, d.d., Ljubljana, Emon-
ska 8, vstop 2. 12. 1996, vložek

1,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; I.C.O.P, spa Udine, Ulica Schiopettino
3, vstop 2. 12. 1996, vložek 2,160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinčič Matjaž, Ljubljana, Puhova
ulica 1, imenovan 2. 12. 1996, mora prido-
biti predhodno soglasje skupščine družbe
za sklenitev poslov ali za sodelovanje na
natečajih, kadar vrednost posla ali prevzete
obveznosti presegajo znesek 5,000.000
DEM (z besedo: pet milijonov nemških
mark), kadar vrednost posla ali prevzete ob-
veznosti presegajo 70.000 DEM (z bese-
do: sedemdeset tisoč nemških mark) pa
soglasje uprave. Direktor družbe mora pri-
dobiti predhodno soglasje skupščine druž-
be za vse posle, ki konstituirajo za družbo
obveznost, ki presega vrednost 100.000
DEM (z besedo: sto tisoč nemških mark), in
sicer v zvezi z nakupom in prodajo nepre-
mičnin, najemanjem in dajanjem posojil, da-
janjem garancij, hipotekarnih ali kakršnih-
koli jamstev za obveznosti družbe in drugih
oseb, v ostalih primerih pa soglasje uprave.
Direktor mora pridobiti predhodno soglasje
skupščine družbe za imenovanje delavcev s
posebnimi pooblastili ter za sklepanje lea-
sing pogodb ali pogodb o dolgoročnih pro-
dajah in nabavah blaga, pogodb, ki se na-
našajo na pravice industrijske lastnine, ka-
dar vrednost posla presega 100.000 DEM
(z besedo: sto tisoč nemških mark), uvaja-
nje novih proizvodov in dejavnosti ali opusti-
tev dosedanjih.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
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eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 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-100991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/03181 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa ADRIA LAB, Laboratorij-
ska diagnostika, d.o.o., Ljubljana, Luize
Pesjakove 8a, sedež: Luize Pesjakove
8a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5767687
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1996:

5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 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; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5225 Tr-

govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi 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 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.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov 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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-101111

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04181 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa INTERTAL, d.o.o., Ljub-
ljana, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
storitve in zunanjo trgovino, sedež: Brd-
nikova 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07663/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5391873
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2020

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni

obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih pre-
paratov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 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; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 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.;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
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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;
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; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74203 Ar-

hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101118
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04227 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa EMB, inženiring za em-
balažo in tehniko pakiranja, zastopstva,
import-export, trgovina, servis, d.o.o.,
Vodice, sedež: Lebarška pot 19, 1217
Vodice, pod vložno št. 1/02680/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5297770
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 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;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2466 Proizvod-
nja 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 Proizvod-
nja votlega stekla; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
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-
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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 Dajanje 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
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 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-101125
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05584 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa NEBOTIČNIK, Splošni
projektivni biro, inženiring, trgovina in
turizem, d.o.o., Kidričeva 1/IV Ljubljana,
sedež: Kidričeva 1/IV, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5521505
Osnovni kapital: 3,968.802 SIT
Ustanovitelj: Potrebin Anton, Ig pri Ljub-

ljani, Ig 349, vstop 10. 9. 1991, vložek
3,968.802 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Potočnik Anton, izstopil 30. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Potočnik Anton, razrešen 30. 12. 1994.

Rg-101137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05939 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/28731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5970881
Firma: LAZNIK & CO, podjetje za sto-

ritve in trgovino, d.n.o., Radomlje
Skrajšana firma: LAZNIK & CO, d.n.o.,

Radomlje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Škrjančevo 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Laznik Magda in Laznik

Gregor, Radomlje, Škrjančevo 1, vstopila
29. 10. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Laznik Magda, imenovana 29. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Laznik Gregor, imenovan 29. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in

elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3512 Proizvodnja in popravi-
lo čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3541 Proizvodnja motor-
nih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
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lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-101138
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06240 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa TOP CARS, Trgovsko,
turistično in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Na Gaju 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14252/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 2735/96 zaradi matične številke s te-
mile podatki:

Matična št.: 5786738.

Rg-101139
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06338 z dne 9. 12. 1996
pri subjektu vpisa GTA, Trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Pot Draga Ja-
kopiča 18, sedež: Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep zaradi napake pri datumu odločbe s
temile podatki:

Matična št.: 5697409
Pri vpisovanju v sodni register sklepa Srg

8651/94 o spremembi sedeža je prišlo do
očitne napake pri vpisovanju datuma odloč-
be, tako da se sedaj pravilno glasi datum
odločbe sklepa Srg 8651/94 z dne 3. 7.
1995.

Rg-101140
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06459 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa ATENA ENA, poob-
laščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Slovenska 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26493/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
3637- spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5872286
Osnovni kapital: 9.624,271.000 SIT.

Rg-101141
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/06460 z dne 11. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ATENA DVE, Pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25810/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 3638/96
- spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5872251
Osnovni kapital: 9.624,271.000 SIT.

Rg-101142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06461 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa ATENA TRI, pooblašče-
na investicijska družba, d.d., sedež: Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg 3639 -
spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5909074
Osnovni kapital: 9.567,670.000 SIT.

Rg-101573
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04817 z dne 9. 12. 1996
pod št. vložka 1/28695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5971896
Firma: SKY-LAND-OCEAN, družba za

uvoz-izvoz, gostinstvo, nepremičnine, ki-
ropraktiko in masažo, d.o.o.

Skrajšana firma: SKY-LAND-OCEAN,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev
trg 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Todo Yasuhiro, Osaka, Ja-

ponska, Nishiawaji Highashiyodogawa-Ku,
vstop 4. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Todo Yasuhiro, imenovan 4. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Copak Marina, Ljubljana, Strniševa c. 27,
imenovana 4. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-101604
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05334 z dne 20. 11. 1996
pod št. vložka 1/28619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5967368
Firma: ARD ACCETTO IN OSTALI, Sto-

ritve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ARD ACCETTO IN OS-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čemažarjeva

ulica 12
Ustanovitelja: Accetto Roman in Accetto

Darinka, oba iz Ljubljane, Čemažarjeva uli-
ca 12, vstopila 15. 10. 1996, vložila po
1.000 SIT, ogdovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Accetto Roman, imenovan 15. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Accetto Darinka, imenovana 15.
10. 1996, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7470 Čiščenje
stavb; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-101607
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05580 z dne 13. 11. 1996
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pod št. vložka 1/28597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985366
Firma: TEXIMP, trgovina, zastopstva

in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TEXIMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TEXIMP SA, Wallisellen,

Zuerich, Švica, Widenholzstrasse 1, vstop
22. 10. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sladič Saša, Ljubljana-Polje, Novo
Polje, Cesta I/38, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in 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; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2751 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 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; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih

pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
3350 Proizvodnja ur; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna
gradbena dela; 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 motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-

belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
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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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101608
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05663 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa OSTERMAN, podjetje
za tehnološke in organizacijske storitve,
d.o.o., Kajuhova 38, Ljubljana, sedež: Ka-
juhova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15330/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
z dne 30. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5556147
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-

izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-

čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 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.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
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pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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.; 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; 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; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-101609
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05664 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa GOXY, podjetje za obli-
kovanje in namizno založništvo, d.o.o.,
Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana,
sedež: Trg prekomorskih brigad 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12269/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 6. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5489270

Firma: GOXY, podjetje za oblikovanje
in namizno založništvo, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Pržanjska 10b
Ustanoviteljica: Meden Gorazd, izstopil 6.

11. 1996; Meden Cvetka, Ljubljana, Križev-
niška 2, vstop 6. 11. 1996, vložek
1,563.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 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-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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-
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niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101610

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05668 z dne 8. 11. 1996
pri subjektu vpisa JAPAN MOTORS INTER-
NATIONAL, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Jožeta Jame 16, sedež: Jože-
ta Jame 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe z dne 7. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5931584
Firma: JAPAN MOTORS INTERNATIO-

NAL, trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

60a.

Rg-101618
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05754 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/28659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985722
Firma: DAMASK, orientalsko pe-

karstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DAMASK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarška 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hanuna Karim, Ljubljana,

Trubarjeva 42, vstop 6. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hanuna Karim, imenovan 6. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane.

Rg-101630
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05454 z dne 8. 1. 1997
pod št. vložka 1/28782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.:5967554
Firma: TRADE MARK GALLERY SI-

MANDL & CO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TRADE MARK GA-
LLERY SIMANDL & CO, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Grafenauer Sonja, Ljub-

ljana, Slovenska 55a, vstop 17. 9. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grafenauer Sonja, imenovana
17. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina 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; 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;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sve-

tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101631
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05465 z dne 16. 12. 1996
pri subjektu vpisa FAMILY FROST, stori-
tve na področju globokozmrznjenih iz-
delkov, d.o.o., Trzin, sedež: Dobrave 4,
Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/27271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5924413
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Mohorko Ela, razrešena 23. 10.
1996; prokuristka Šturm Maja, Ljubljana,
Zvezda 18, imenovana 23. 10. 1996.

Rg-101644
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/006326 z dne 20. 12.
1996 pri subjektu vpisa HOBY, podjetje
za trgovsko in izvozno-uvozno dejavnost,
d.o.o., Lukovica, sedež: Lukovica 49,
1225 Lukovica, pod vložno št.
1/11783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovne-
ga kapitala, deležev, družbene pogodbe z
dne 3. 12. 1996 ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5480485
Firma: HOBY, podjetje za trgovsko in

izvozno-uvozno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: HOBY, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,512.900 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Boštjan, Lukovica,

Lukovica 49, vstop 22. 11. 1990, vložek
758.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KLOSTERQUELL FRUCHTSAFTLIMONA-
DEN-ERZEUGUNG, Ing. Kurt Hoffer Ge-
sellschaft m.b.H, Dunaj, Kalbeckgasse 6,
vstop 22. 11. 1990, vložek 754.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
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50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

Rg-101646
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06352 z dne 16. 12. 1996

pod št. vložka 1/28734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5992141
Firma: KOVINOPLASTIKA PISKAR MP,

trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOPLASTIKA

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

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Gorenjska ce-

sta 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Piskar Marjan st., vložek

765.000 SIT, Piskar Marjan ml., vložek
735.000 SIT, obz iz Domžal, Stara cesta
20, Prelog, vstopila 5. 12. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Piskar Marjan ml., imenovan 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Piskar Marjan st., imenovan 5. 12.
1996, kot poslovni pooblaščenec zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2470 Proizvod-
nja umetnih vlaken; 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; 2734 Vlečenje
žice; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 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 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-101651
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06286 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa ABC NEPREMIČNINE,
agencija za posredovanje nepremičnin,
d.o.o., sedež: Dunajska 156, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28618/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5967538
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska

160.

Rg-101658

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04298 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa TOTRA PLASTIKA, pod-
jetje izdelkov iz plastičnih mas, d.d., Tr-
pinčeva 39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva
39, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma zastopnika in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860563
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Anžur Janez, Ljubljana, Linhartova
104, razrešen 5. 7. 1996 ter Anžur Janez,
Ljubljana, Ob studencu 5, ponovno imeno-
van za zastopnika, ki kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bahor Zlatko,
Preston Darinka in Fugina Aleš, izstopili 28.
6. 1996; Bahor Zlatko in Gerič Sonja, vsto-
pila 28. 6. 1996 ter Zakšek Slavko, vstopil
22. 10. 1996.

Rg-101661

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05115 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa RICA KALČIČ IN ČLANI,
d.n.o., trgovina, zastopanje in storitve,
Kamnik, sedež: Jakopičeva 14, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/16963/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka ustanovitelja, priimka zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5655781
Ustanoviteljica: Zavrl Rianna, Kamnik, Ja-

kopičeva 14, vstop 26. 3. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavrl Rianna, imenovana 26. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-101665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05775 z dne 11. 12. 1996
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pod št. vložka 1/28709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985790
Firma: CHART, Družba za finančne

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Levarjeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Matjaž, Kamnik,

Šipkova ulica 5, vstop 3. 10. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pikovnik Miroslav, Ljubljana, Levarjeva 5,
vstop 3. 10. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Matjaž, imenovan 3. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6110 Po-
morski promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge 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.; 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; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti.

101668
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05789 z dne 10. 12. 1996
pod št. vložka 1/28697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985846
Firma: MCCAIN FOODS, prehrambeni

izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: MCCAIN FOODS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Veselova uli-

ca 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mccain Holding GmbH,

Eschborn, Nemčija, Merhenthaleralle 7g
65760, vstop 30. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sočan Borut, Ljubljana, Prešernova
cesta 16, imenovan 30. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1512 Proizvodnja in konzervira-
nje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega me-
sa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-

nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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; 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; 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; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
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področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-101674
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05974 z dne 29. 11. 1996
pri subjektu vpisa MEGAMARKT, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pri ma-
lem kamnu 11, 1210 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20923/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
družbene pogodbe z dne 27. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5698693
Firma: MEGAPLAN, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEGAPLAN, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Ložarjeva 15.

Rg-101924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/12394 z dne 25. 9. 1996
pri subjektu vpisa ITRA, trgovina na debe-
lo in drobno, Domžale, d.o.o., sedež:
Ljubljanska ul. 76, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/06545/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370469
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Marn Petrinja, Dob, Brezje

3, vstop 19. 3. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: špedicij-
ske storitve; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev; ekonomsko sve-
tovanje; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; storitve v zvezi z nastopom
na sejmih in drugih razstavah; knjigovodske
in računovodske storitve ter finančno in po-
slovno svetovanje; komercialni posli v funk-
ciji prometa blaga in storitev; storitve s po-
dročja komercialne dejavnosti, reklame,
ekonomske propagande ter marketinga; ra-
čunalniške storitve; grafično, industrijsko in
unikatno oblikovanje, izdelava dokumenta-
cije ter svetovanje; gostinske in slaščičar-
ske storitve; terenska in premična prodaja.

Odslej je dejavnost družbe: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki, posebej pa z: tekstilnimi izdelki, kon-
fekcijo ter izdelki iz krzna, konoplje in jute;
izdelki iz usnja, usnjene galanterije ter obu-
tvijo in potrebščinami; izdelki iz gume, kav-
čuka in plastičnih mas; končnimi lesenimi
izdelki in pohištvom; izdelki iz papirja, šol-
skim in pisarniškim materialom in potrebšči-
nami ter papirnate embalaže; drogerijskim
blagom; galanterijo, bižuterijo, bazarskim
blagom in igračami; izdelki iz keramike, ste-
kla in porcelana ter plastični izdelki za gos-
podinjstvo in druge potrebe; gozdnimi sorti-
menti ter ostalimi lesenimi izdelki; proizvod-
nja (lastna kooperacija), zgotovljenih tekstil-
nih izdelkov, tekstilne konfekcije in drugih
tekstilnih izdelkov; usnja, usnjene galanteri-
je in obutve ter izdelkov iz gume, kavčuka in

plastičnih mas; drogerijskega blaga, galan-
terije, bižuterije, bazarskega blaga in igrač
ter izdelkov iz keramike, stekla, porcelana,
plastike ter papirnate embalaže.

Storitve: špedicijske storitve; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
ekonomsko svetovanje; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; storitve v
zvezi z nastopom na sejmih in drugih razsta-
vah; knjigovodske in računovodske storitve
ter finančno in poslovno svetovanje; komer-
cialni posli v funkciji prometa blaga in stori-
tev; storitve s področja komercialne dejav-
nosti, reklame, ekonomske propagande ter
marketinga; računalniške storitve; grafično,
industrijsko in unikatno oblikovanje, izdela-
va dokumentacije ter svetovanje; gostinske
in slaščičarske storitve; terenska in premič-
na prodaja.

Rg-101925
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/04569 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SANDOZ PHARMA SERVI-
CES Ltd., Basel, Švica, Predstavništvo v
Sloveniji, sedež: Dunajska 107, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5842255
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-101926
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05544 z dne 7. 11. 1996
pri subjektu vpisa IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring, sedež: Haj-
drihova 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo matične številke s te-
mile podatki:

Matična št.: 5075696.

Rg-101943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03051 z dne 30. 10. 1996
pri subjektu vpisa JUPITER, podjetje za
razvoj in proizvodnjo naprav s področja
elektronske tehnologije, d.o.o., sedež:
Ulica Narodne zaščite 14, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5314097
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Poberaj Janez, izstopil 13.

6. 1996; Poberaj Tomaž, Ljubljana, Berne-
kerjeva ulica 22, vstop 15. 12. 1989, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poberaj Janez, razrešen 13. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 315
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5244 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami.

Rg-101944
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02877 z dne 3. 10. 1996
pri subjektu vpisa RAFING, podjetje za ra-
čunovodstvo, računalništvo in finančni
inženiring, d.o.o., Grosuplje, sedež: Pod
gozdom cesta IV./25, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/10507/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5450730
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi.

Rg-101945
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03203 z dne 15. 10. 1996
pri subjektu vpisa FINIST, d.o.o., Finančni
inženiring, Ljubljana, Cankarjeva 3, se-
dež: Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18533/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter spremembo priimka druž-
benice s temile podatki:

Matična št.: 5607922
Ustanovitelja: Kržič Jožica, izstopila 14.

6. 1996; Mramor Vesna, Vrhnika, Gradišče
16, vstop 25. 5. 1992, vložek 166.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; FINIST
d.o.o., finančni inženiring, Ljubljana, Can-
karjeva 3, vstop 14. 6. 1996, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101947
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05616 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/28645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5985447
Firma: CYCLE PROJECT, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CYCLE PROJECT,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Andre-

ja Bitenca 68
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Anžič Branka, Ljubljana,

Novo Polje, C. III/23, vstop 18. 11. 1996,
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vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bertin Dario, Piove di Sacco, vstop
18. 11. 1996, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Michiante Emanue-
le, Arzergradne, vstop 18. 11. 1996, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Canova Patrizio, Piove di Sacco, vs-
top 18. 11. 1996, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Anžič Mihael, imenovan 18. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev do
vrednosti pogodbe 1,000.000 SIT, kolikor
pogodba presega ta znesek, potrebuje do-
voljenje vseh družbenikov; prokuristka An-
žič Branka, imenovana 18. 11. 1996; pro-
kuristka Michiante Emanuele, imenovana
18. 11. 1996; prokurist Bertin Dario, ime-
novan 18. 11. 1996; prokurist Canova Pa-
trizio, imenovan 18. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
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; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 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; 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; 511 Posredništvo; 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; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 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; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

747 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Šport-
na dejavnost; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 930 Druge storitvene dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-101951

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02606 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa AN-RE, svetovanje, tr-
govina in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ane Ziherlove 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15664/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5571081
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod Kamno

gorico 50
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 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;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-101952

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02632 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa KOMPLAST, podjetje za
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montažo, instalacije in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Podsmreka 3, 1000
Dobrova pri Ljubljani, pod vložno št.
1/11358/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5556686
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 804

Izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-101953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02634 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa RAVBAR, trgovina, po-
sredništvo, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci c.
V/8, sedež: Vrhovci c. V/8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5887666
Ustanovitelj: Mazgon Matej, izstopil

28. 2. 1996; Tavčar Edvin, Dutovlje, Dutov-
lje 47, vstop 15. 5. 1990, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101955
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02716 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa HYPO DERBY, podjetje
za zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Borca Petra 11, sedež: Ul.
Borca Petra 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19246/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5636701
Firma: HYPO DERBY, podjetje za za-

ključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Stožice 22.

Rg-101957
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02718 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa Clip Domžale, računal-
niško izobraževanje, d.o.o., sedež: Mati-
je Tomca 15, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/14007/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537550
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 80
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2212

Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 924 Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-101958
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02734 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa VITRANS, podjetje za
prevoz, trgovino in storitve, d.o.o., Gro-
suplje, sedež: Rožna dolina 5c, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/23760/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5775302
Sedež: 1290 Ljubljana, Središka 4
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 1421

Pridobivanje gramoza in peska; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2852 Splošna mehanična dela;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 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; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač

in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-101959
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02947 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa AvtoTel, Tržno Informa-
cijska Služba, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 41, sedež: Parmova 41, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5864658
Firma: AvtoTel, Tržno Informacijska

Služba, d.o.o.
Skrajšana firma: AvtoTel, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 39
Ustanovitelj: Demšar Marko, Ljubljana,

Preglov trg 11, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,757.261 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Grasselli Peter, izstopil 12. 6. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grasselli Peter, razrešen 12. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-101963
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/02652 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa Predstavništvo BIO - HIRON,
Ljubljana, sedež: Pražakova 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24945/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5823951
Sedež: 1000 Ljubljana, Župančiče-

va 8.

Rg-101964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03198 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa ITD TRADE, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, naslova
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5553601
Firma: ITD TRADE, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kidričeva 85, Trzin, 1234 Mengeš
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Sedež: 1234 Mengeš, Kidričeva 85,
Trzin

Ustanoviteljica: Kocjančič Čadež Dani-
ca, Mengeš, Trzin, Kidričeva 85, vstop 18.
12. 1991, vložek 1,548.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-101971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03274 z dne 16. 10. 1996
pri subjektu vpisa SIMP’S, podjetje za sve-
tovanje, inženiring, marketing, prodajo
in servis Savič, d.o.o., Trzin, sedež: Ber-
gantova 12, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/05050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5329108
Firma: SIMP’S, podjetje za svetova-

nje, inženiring, marketing, prodajo in
servis, d.o.o.

Skrajšana firma: SIMP’S d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Motnica 3, Tr-

zin.

Rg-101972
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/03176 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa W-EST, marketing,
uvoz-izvoz, prodaja na drobno, d.o.o., se-
dež: Stegne 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04627/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5324831
Firma: W-EST, marketing, uvoz-izvoz,

prodaja na drobno, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerje-

va 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lorenzetto Klavdij, Ljublja-

na, Črtomirova 24, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1,492.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Veršnik Irena, Gornji grad, Šmiklavž
63, vstop 20. 12. 1989, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem.

Rg-101988
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 95/01043 z dne 19. 10. 1996 pod
št. vložka 1/28511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
uskladitev dejavnosti, spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, ustanoviteljev, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
prenos iz OS Maribor s temile podatki:

Matična št.: 5744300
Firma: INCONSULT, poslovno sveto-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Novi trg 1
Osnovni kapital: 3,758.000 SIT
Ustanoviteljica: SPEM d.o.o., Maribor,

izstop 10. 5. 1994; Perko Mirjana, Pesni-
ca, Pesnica pri Mariboru 51, vstop 27. 3.
1992, vložek 3,758.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perko Mirjana, imenovana 27. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1996: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 6713 Pomož-
ne 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
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vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri OS Maribor pod vl. št. 1/6783/00 s
firmo; INCONSULT, Agencija za naložbeno
in finančno svetovanje, d.o.o. Rotovški trg
8, Maribor.

Rg-101997
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02025 z dne 25. 10. 1996
pri subjektu vpisa RANDY, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, tu-
rizem, inženiring, storitve in zunanjo tr-
govino, Ljubljana Podružnica: PLEČNIK-
OV HRAM BMR Ljubljana, sedež: Trg
francoske revolucije 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20764/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5698979001
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 5511

Dejavnost 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; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Rg-101999
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02493 z dne 25. 10. 1996
pri subjektu vpisa RANDY, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trgovino,
Ljubljana, sedež: Trg francoske revolu-
cije 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698979
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 1531

Predelava in konzerviranje krompirja; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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; 5511
Dejavnost 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; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 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; 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; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 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-101200
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02511 z dne 8. 10. 1996
pri subjektu vpisa ADACTA, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03697/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5314054
Ustanovitelji: Fajfar Andrej, Ljubljana, Pu-

harjeva 6, vstop 11. 12. 1989, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volk Tomaž, Ljubljana, Ane Ziherlove 2, vs-
top 11. 12. 1993, vložek 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Oblak Andraž, Ljub-
ljana, Kvedrova 26, vstop 14. 5. 1996, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102304
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00470 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa ASTEC, podjetje za si-
stemsko programsko podporo, svetova-
nje in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Zaloška 149, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10961/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5468370
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c. 118.

Rg-102309
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03946 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa D & K, trgovina in go-
stinstvo Ljubljana, d.o.o., sedež: Soteška
pot 85, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5785243
Firma: PROVIDEO, družba za trgovi-

no, storitve in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: PROVIDEO, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
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živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 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.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-102312

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06791 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa HELEM, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27301/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5931622
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41.

Rg-102315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06676 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa ZLATARSTVO MOČNIK,
d.o.o., sedež: Miklošičeva 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5951062
Osnovni kapital: 43,687.023 SIT
Ustanovitelj: Močnik Franc, Ljubljana,

Gornji Rudnik II/3, vstop 20. 5. 1996, vlo-
žek 43,687.023 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-102316

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04269 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/28754/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5968534
Firma: MIKOLIČ, trgovsko podjetje,

d.o.o., Trbovlje
Skrajšana firma: MIKOLIČ, d.o.o., Tr-

bovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Savinjska 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mikolič Slavko, Zagorje ob

Savi, Cesta zmage 65, vstop 22. 8. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikolič Slavko, imenovan 22. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-102317
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06532 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa AM CLUB, modno obli-
kovanje otroških oblačil, trgovina in za-
stopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bro-
darjev trg 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25434/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5992290
Firma: ZLATARSTVO DR, zlatarstvo,

urarstvo, trgovina, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: ZLATARSTVO DR,

d.o.o., Grosuplje
Sedež: 1290 Grosuplje, Obrtniška uli-

ca 2
Ustanovitelji: Paulini Milena, izstopila

28. 11. 1996; Zupančič Alenka, izstopila
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28. 11. 1996; Dolinšek Rado, Šmarje Sap,
Trdinova cesta 27, vstop 28. 11. 1996,
vložek 810.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Podvršič Mari, Grosuplje, Adami-
čeva cesta 41, vstop 28. 11. 1996, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinšek Janez, Grosuplje, Peč 6, vstop
28. 11. 1996, vložek 210.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dolinšek Viktor, Gro-
suplje, Obrtniška cesta 18, vstop 28. 11.
1996, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lobota Tomaž, Ljubljana,
Rožna dolina c. IV/43, vstop 28. 11. 1996,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Paulini Milena, razrešena 28. 11.
1996; direktorica Zupančič Alenka, razre-
šena 28. 11. 1996; direktor Dolinšek Ra-
do, imenovan 28. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; zastopnica Podvršič Mari,
imenovana 28. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Lobota Tomaž,
imenovan 28. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 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.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 7482 Pakira-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-102341
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05902 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa HEBO, podjetje za eko-

nomske, organizacijske in tehnološke
usluge, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
Ceneta Štuparja 106, 1231 Ljubljana
Črnuče, pod vložno št. 1/22567/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5752477
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 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; 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; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 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.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102345
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04026 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa KRZNARSTVO BALAŽ,
podjetje za izdelavo in prodajo krznar-
skih in usnjenih izdelkov, d.o.o., Ljublja-
na, Partizanska 31, sedež: Partizanska
31, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5780683
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stroje-

nje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 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;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 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; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
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; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 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; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
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tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102347

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04334 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa INCOSCOMMERCE,
Podjetje za trženje in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Langusova 8, sedež:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18585/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5760011
Firma: INCOSCOMMERCE, Podjetje

za trženje in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21.

Rg-102348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04505 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa MICROLAB, družba za
medicinske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Litostrojska 40, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5809061
Firma: SAD, d.o.o., družba za medi-

cinske storitve
Skrajšana firma: SAD, d.o.o.

Rg-102349
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/04541 z dne 6. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PRIS - KOVAČIČ, projektira-
nje informacijskih sistemov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Linhartova 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487579
Firma: PRIS - KOVAČIČ, projektiranje

informacijskih sistemov, d.o.o., Pijava
Gorica

Skrajšana firma: PRIS - KOVAČIČ,
d.o.o., Pijava Gorica

Sedež: 1291 Pijava Gorica, Pijava Go-
rica 192

Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7210 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102350
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/04571 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TIGRAS, Podjetje za trgovi-
no in grafične storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vrhovci, Cesta VIII/10, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5798566
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 2222

Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 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 drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-102351
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05088 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa ANTHEA, družba za sto-
ritve, izobraževanje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Pod brezami 16, sedež: Pod
brezami 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27895/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme ter
priimka ustanoviteljice in zastopnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5903840
Firma: ANTHEA, družba za storitve,

izobraževanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ANTHEA, d.o.o.
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Ra-

šica 29
Ustanoviteljica: Plevel Vrbovšek Irena,

Ljubljana, Pod brezami 16, vstop 10. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plevel Vrbovšek Irena, imenovana
10. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev
doma in v tujini.

Rg-102354

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05159 z dne 6. 1. 1997

pri subjektu vpisa JARD, Proizvodnja, tr-
govina, inženiring, d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, sedež: Parmova 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12980/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5505208
Firma: JARD, Proizvodnja, trgovina, in-

ženiring, d.o.o., Pod Hribom 55, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod Hri-

bom 55.

Rg-102355
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05161 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa Nora production group,
produkcija, komunikacijskih sredstev,
d.o.o., Železna c. 14, Ljubljana, sedež:
Železna c. 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5419719
Firma: Nora production group, pro-

dukcija, komunikacijskih sredstev,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 27.

Rg-102356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05269 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa SMS BATES SAATCHI &
SAATCHI ADVERTISING, Podjetje za
marketinške in reklamne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Bežigrad 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22649/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5748224
Firma: S TEAM BATES SAATCHI &

SAATCHI ADVERTISING, Podjetje za mar-
ketinške in reklamne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: S TEAM BATES
SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 5.

Rg-102358

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05316 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa KADOX, zunanja in no-
tranja trgovina, zastopanje, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Majde Šilčeve 8, se-
dež: Majde Šilčeve 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5699819
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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; 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 grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-102359
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05440 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa IMS, trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03005/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5302897
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 159a
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 9305

Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102360
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05676 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZABUKOVEC & Co., pod-
jetje za vodenje, sestavljanje in svetova-
nje na finančno-računovodskem področ-
ju, prodaja na debelo in drobno, d.n.o.,
sedež: Vojkova 20, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5448476
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v

Šmartno 23c
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-102361
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05720 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa BOS, Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež:
Medvedova 6, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/20312/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5686393
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-102362
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05765 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa PRO-GEM, svetovanje,
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ker-
snikova 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07625/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5493862
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49.

Rg-102363
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05769 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa ADS SPORT, šport, tr-
govina, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Novosadska 12, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5908965
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 148.

Rg-102364
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05802 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa COMPAT, zastopanje,
trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 58, sedež: Slovenska 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20930/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5716993
Firma: COMPAT, zastopanje, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPAT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 13.

Rg-102365

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05858 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa S-KIT, inženiring, koo-
peracije, veleprodaja, uvoz izvoz, smu-
čarska šola, d.o.o., Kamnik, Pot na Po-
ljane 6b, sedež: Pot na Poljane 6b, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/10543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5468221
Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
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oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
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.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-102366
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05896 z dne 7. 1. 1997
pri subjektu vpisa OSKAR RENT, podjetje
za usposabljanje kandidatov za vozni-
ke motornih vozil, prevoz oseb in tovo-
ra in rent-a-car, d.o.o., Ljubljana,... se-
dež: Rožna dolina cesta III/15b, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5347734
Firma: OSKAR RENT, d.o.o., podjetje

za promet, trgovino in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: OSKAR RENT, d.o.o.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 7. 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; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50304 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5226 Trgovina na

drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-102368
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06011 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa TIPO INŽENIRING, pod-
jetje za trgovino, posredovanje, inženi-
ring in organizacijo, d.o.o., Dunajska 51,
Ljubljana, sedež: Dunajska 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09177/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5448620
Firma: TIPO INŽENIRING, podjetje za

trgovino, posredovanje, inženiring in or-
ganizacijo, d.o.o.

Skrajšana firma: TIPO INŽENIRING,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 47
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,

železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-102371
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05199 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa LUPISING, Turizem, pro-
izvodnja, promet blaga in storitve, d.o.o.,
Nova Vas 56, Nova vas, sedež: Nova vas
56, 1385 Nova vas, pod vložno št.
1/15580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730627
Firma: LUPISING, Turizem, proizvod-

nja, promet blaga in storitve, d.o.o., Veli-
ki vrh 10, Nova vas

Sedež: 1385 Nova vas, Veliki vrh 10
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo, razen veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja



Stran 952 / Št. 10 / 12. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

električnih gospodinjskih aparatov; 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje kmetijskih 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
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; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge

športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-102372
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04110 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa BRUNSI, Proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Želimlje 80, sedež: Želimlje
80, 1292 Ig, pod vložno št. 1/12028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5477662
Ustanoviteljica: Simčič Božidar, izstopil

2. 8. 1996; Simčič Silva, Ig, Želimlje 80,
vstop 4. 3. 1991, vložek 1,525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02481 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa FORMAT, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., Nasperska
33, sedež: Nasperska 33, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo naslova ustanovitelja
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607531
Firma: FORMAT, d.o.o., Podjetje za

trgovino in storitve, Ljubljana, Nasper-
ska 33

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

Osnovni kapital: 3,774.794,40 SIT
Ustanovitelja: Bašelj Ignac, Ljubljana,

Glinškova pl. 3, vstop 28. 11. 1991, vložek
1,887.397,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mamič Jože, Notranje Gorice, Nova
pot 60, Vnanje Gorice, vstop 28. 11. 1991,
vložek 1,887.397,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mamič Jože, imenovan 28. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev v zuna-
njetrgovinskem prometu.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-102376

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06665 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/28766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996988
Firma: CYBER SPORT CENTER, d.o.o.
Skrajšana firma: CSC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska

106a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šterbenc Iztok, Ljubljana,

Ellerjeva 55, vstop 17. 12. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tajnšek Jože, Ljubljana, Ob Ljubljanici 36,
vstop 17. 12. 1996, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Erbežnik Gre-
gor, Ljubljana, Tugomerjeva 12, vstop 17.
12. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šterbenc Iztok, imenovan 17. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-102377

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06669 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa KLIMATIZACIJA, pro-
izvodnja in montaža, d.o.o., Paradišče,
Šmarje Sap, sedež: Paradišče 9, 1293
Šmarje Sap, pod vložno št. 1/07763/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deležev, za-
stopnika, družbene pogodbe z dne 16. 12.
1996 in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5400155
Osnovni kapital: 53,985.010,40 SIT
Ustanovitelja: Štrubelj Pavle in Štrubelj

Helena, oba iz Šmarja Sap, Paradišče 9,
vstopila 21. 6. 1990, vložila po
26,992.505,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrubelj Pavle, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 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; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

S sklepom skupščine z dne 16. 12.
1996 se osnovni kapital poveča iz sredstev
družbe za 7,603.000 SIT in z novimi vložki
za 43,144.010 SIT na skupno
53,985.010,40 SIT.

Rg-102379
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06565 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5996767
Firma: KESTLER, podjetje za trgovi-

no, posredovanje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KESTLER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 184

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mitrovič Tomislav, Ljublja-

na, Vošnjakova 4a, vstop 10. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mitrovič Tomislav, imenovan 10. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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
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in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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.; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 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.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-102380

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06023 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5986150
Firma: TRADUCO, prevozne storitve

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
132, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana Vič, Tržaška
132

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sečnik Vilko, Ljubljana, Vr-

hovci, cesta XII/16, vstop 7. 11. 1996,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Japelj Bojan, Vnanje Gorice, Po-
žarnice 62, vstop 7. 11. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sečnik Vilko, imenovan 7. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ja-
pelj Bojan, imenovan 7. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996:
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; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-102381
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06759 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5997135
Firma: CATI, center - telefonsko razi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zenel Batagelj, Ljubljana,

Tavčarjeva ulica 4, vstop 11. 12. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kveder Andrej, Ljubljana, Medve-
dova cesta 5, imenovan 11. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Mano-
ilov Marijan, Šempeter pri Gorici, Podmark
6, Rožna dolina, imenovan 11. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5274
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Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju humanistike; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-102414

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05824 z dne 27. 12. 1996
pri subjektu vpisa EFEKTA Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, sedež: Steg-
ne 27, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11975/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486807
Ustanovitelj: Kavčič Jure, izstopil 12. 11.

1996; Kurjak Alan, Ljubinkovac, Stube 1,
vstop 12. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 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; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-102426

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00589 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa SLUŠNI APARA-
TI-WIDEX, d.o.o., izdelava, vzdrževanje
in distribucija slušnih pripomočkov, se-
dež: Resljeva 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02003/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5279062
Ustanovitelj: INFOND-STOLP, poob-

laščena inv. družba, d.d., Maribor, Trg svo-
bode 6, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
izstop 12. 12. 1994.

Rg-102427

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03562 z dne 28. 11. 1996

pri subjektu vpisa STASIVARNOST, pod-
jetje za varovanje gospodarskih objek-
tov, d.o.o., Vrhnika, sedež: Stara cesta
55, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/09677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442648
Firma: SINEKO VARNOST, podjetje za

varovanje gospodarskih objektov, d.o.o.,
Vrhnika

Skrajšana firma: SINEKO VARNOST,
d.o.o., Vrhnika

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-102438

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06267 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa ALP AGENCY, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljublja-
na, Podutiška 144, sedež: Podutiška
144, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24068/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5785669
Firma: ALP AGENCY, storitvena in tr-

govska družba, d.o.o., Podutiška 144,
Ljubljana

Skrajšana firma: ALP AGENCY, d.o.o.,
Podutiška 144, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,637.605 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Robert, Ljubljana,

Ul. Ane Ziherlove 12, vstop 23. 4. 1993,
vložek 1,637.605 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-102440
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04636 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa MESO KAMNIK, Mesna
industrija, d.d., sedež: Usnjarska 1, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01792/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta, zastopnika in članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5014026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Šuštar Alojz, Kamnik, Markovo 2c, razre-
šen 27. 8. 1996 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Vavpotič Kon-
rad in Pitz Ervin, vstopila 27. 8. 1996;
Vavpotič Konrad, Novak Mihael in Veršnik
Rudi, izstopili 27. 8. 1996.

Rg-102442
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03447 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa GALES, podjetje za
proizvodnjo in prodajo lesne galanteri-
je, d.o.o., sedež: Lahova pot 35, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09698/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436052
Firma: GALES, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana, Lahova pot 35
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknate-
ga cementa; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami.

Rg-102443
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03460 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa ULTRA, podjetje za iz-
delavo elektronskih naprav, d.o.o., Ki-
sovec, Rudarska cesta 9, sedež: Rudar-
ska cesta 9, 1412 Kisovec, pod vložno
št. 1/02975/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti, firme ter uskladitev dejavnosti in
spremembo skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5303613
Firma: ULTRA, d.o.o., Proizvodnja

elektronskih naprav, Cesta Otona Žu-
pančiča 13, Zagorje ob Savi

Skrajšana firma: ULTRA, d.o.o., Zagor-
je ob Savi

Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Cesta
Otona Župančiča 13

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2922 Proizvodnja dvigalnih

in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
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; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-102467
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03834 z dne 20. 11. 1996
pod št. vložka 1/26371/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5859301
Firma: PLOD, pooblaščena investicij-

ska družba, d.d.
Skrajšana firma: PLOD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 5
Osnovni kapital: 1.000,000.000 SIT
Ustanovitelj: S HRAM, družba za uprav-

ljanje, d.d., Ljubljana, Gosposvetska 5, vs-
top 15. 7. 1996, vložek 1.000,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logar Metod, Ljubljana, Rusjanov
trg 4, imenovan 15. 7. 1996, potrebuje
predhodno soglasje nadzornega sveta za:
pogodbe, za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom družbe; plačilo provizi-
je v delnicah investicijske družbe; najema-
nje in dajanje posojil izven meje, določene
s poslovnim načrtom; pogodbe o prenosu
opravljanja plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanje poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi; izplačilo predčasne dividende.

Člani nadzornega sveta: Windschnurer
Milan, Kunstelj Stane in Ivanovski Mitko,
vstopili 2. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7415 Upravljanje s holding družbami.

Rg-102468
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03485 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa MITA, Podjetje za pro-
izvodnjo, prevoz, gradbeništvo in trgo-
vino, d.o.o., Domžale, sedež: Levstiko-
va 23, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/03862/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5319137
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska

18.

Rg-102502
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/17419 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa K.R.E.S., d.o.o., komu-
niciranje, raziskave, embalaža, sejmi,
Ljubljana, Kamniška 20, sedež: Kam-
niška ul. 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11909/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti
in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5475406
Člani nadzornega sveta: Kržič Marjan,

Markun Blaž in Horvat Geza, vstopili 20.
12. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-102503
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04946 z dne 2. 12. 1996
pri subjektu vpisa MAVRICA, trgovsko
podjetje z barvami in laki, p.o., sedež:
Resljeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
člane nadzornega sveta, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5095018
Firma: MAVRICA, trgovsko podjetje z

barvami in laki, d.d., Ljubljana, Reslje-
va 1

Skrajšana firma: MAVRICA d.d., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 82,832.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 22, vstop 28. 12. 1995, vlo-
žek 8,283.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 28. 12.
1995, vložek 8,283.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 8,
vstop 28. 12. 1995, vložek 16,567.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeležen-
ci notranjega odkupa, vstopili 28. 12.
1995, vložili 33,133.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; upravičenci interne
razdelitve, vstopili 28. 12. 1995, vložili
16,566.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dežman Rajko, Ljubljana, Na Produ
št. 1, razrešen 28. 12. 1995 in imenovan
za zastopnika, ki kot začasna uprava zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Založnik To-
maž, Čadež Ksenija in Brejc Marko, vsi
vstopili 28. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim

materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekla-
danje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 8042 Drugo izobraževa-
nje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00634/00830 - 1996/IJS z dne 27. 9.
1996.

Rg-102505
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06271 z dne 5. 12. 1996
pri subjektu vpisa EPSILON SOFTWARE,
Poslovna programska oprema, sedež:
Hošiminhova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08462/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razveljavitev sklepa
Srg 94/5515 in spremembo firme, sede-
ža, osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5768136
Firma: EPSILON SOFTWARE, Družba

za razvoj in prodajo poslovne program-
ske opreme, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 85

Skrajšana firma: EPSILON SOFT-
WARE, d.o.o., Vojkova 85

Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 85
Osnovni kapital: 1,502.476 SIT
Ustanovitelja: Kljenak Mladen, Ljublja-

na, Vojkova 85, vstop 26. 9. 1990, vložek
833.910 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kljenak Ivo, Ljubljana, Vojkova 85, vstop
26. 9. 1990, vložek 668.566 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kljenak Mladen, imenovan 26. 9.
1990, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Kljenak Ivo, imenovan 26. 9. 1990,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-102506

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05711 z dne 5. 12. 1996
pri subjektu vpisa ELEKTROMEHANIKA
BURGER & Co., elektromehanične sto-
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ritve, d.n.o., Žeje, sedež: Žeje 8a, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/13336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, dejavnosti in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5529492
Firma: DŽEVKO, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DŽEVKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Zelena pot 2,

Šmarca
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Burger Franc, izstopil 9.

9. 1996; Hašimović Dževad, Bijeljina, F.
Višnjića 68, vstop 9. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lužar Slavko, izstopil 9. 9. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Burger Franc, razrešen 9. 9. 1996;
družbenik Lužar Slavko, razrešen 9. 9.
1996; direktor Hašimović Dževad, imeno-
van 16. 9. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Graoran Dragica,
Šmarca, Kamniška cesta 29, imenovana
16. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-102509
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04742 z dne 2. 12. 1996
pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TRIGLAV, d.d., sedež: Miklošičeva 19,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5063345
Osnovni kapital: 180,000.000 SIT.

Rg-102510
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06160 z dne 2. 12. 1996
pri subjektu vpisa HR, Podjetje za projek-
tiranje, proizvodnjo, trgovino, zastopa-
nje in storitve, d.o.o., Kočevje, sedež:
Kajuhovo naselje 18, 1330 Kočevje,
pod vložno št. 1/10444/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča popravni sklep Srg
16953/94 in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5458021
Sedež: 1330 Kočevje, Reška cesta 28.

Rg-102534
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03614 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa IM DESIGN, Center za
oblikovanje in prodajo unikatne in se-
rijske opreme, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ulica Gubčeve brigade 94, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12313/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5487650
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 2511

Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5540 Točenje pijač in

napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-102535
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03615 z dne 28. 11. 1996
pri subjektu vpisa CAMIGO, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino živilskih
in neživilskih proizvodov, marketing,
storitve, gostinstvo, turizem, zunanjo tr-
govino, Ljubljana, sedež: Novo Polje c.
VII/5, 1260 Ljubljana, pod vložno št.
1/18486/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5607876
Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996:

2215 Drugo založništvo; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
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Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi 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; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napra-

vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102536
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/05245 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa TAI, podjetje za uvoz-iz-
voz neživilskih in živilskih proizvodov,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 127, se-
dež: Celovška c. 127, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11510/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanoviteljev
in osnovnega kapitala ter firme s temile
podatki:

Matična št.: 5768055
Firma: JARC IRENA TAI, družba za

izvoz-uvoz neživilskih in živilskih pro-
izvodov, Ljubljana, d.n.o.

Skrajšana firma: JARC IRENA TAI,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Jarc Irena, Ljubljana, Ce-
lovška c. 127, izstopila iz d.o.o. in vstopila
v d.n.o. 29. 4. 1994, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Jarc Neža, Ljubljana, Celovška c.
127, vstop 29. 4. 1994, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Rg-102538
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03572 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa CAMERA, Design, mar-
keting, management, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ob dolenjski železnici 178,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5341027
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob dolenjski

železnici 182.

Rg-102539

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18534 z dne 13. 12.
1996 pri subjektu vpisa GOSPODAR,
upravljanje stanovanj in stanovanjskih
hiš, zaključna dela v gradbeništvu...,
sedež: Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/140085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanovitelja, osnovnega kapitala in pri-
pojitev družbe TENA, d.o.o., Ljubljana, s
temile podatki:

Matična št.: 5540984

Firma: GOSPODAR, upravljanje sta-
novanj in stanovanjskih hiš, zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 6

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Lepi pot 6
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelji: Česen Karlo, Notranje Go-

rice, Pod Goricami 59, Vnanje Gorice, vs-
top 15. 11. 1991, vložek 406.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kokalj Franc,
Ljubljana, Linhartova 90, vstop 15. 11.
1991, vložek 406.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Levec Viktor, Ljubljana, Kve-
drova 7, vstop 15. 11. 1991, vložek
406.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Nada, Ljubljana, Papirniški trg 7,
vstop 19. 12. 1994, vložek 194.880 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozina Janez,
Ljubljana, Pot v Kokovšek 10, vstop 15.
11. 1994, vložek 81.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; ALARM d.o.o., Ljublja-
na, Brnčičeva 11, vstop 19. 12. 1994,
vložek 129.920 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Levec Srečo, izstopil 19. 12.
1994; Pučnik Janko, izstopil 19. 12.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Česen Karlo, imenovan 15. 11.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Pripojitev TENA, d.o.o., Ljubljana, Lepi
pot 6, št. vl. 1/10654/00 na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 19. 12. 1994.

Rg-102541
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/01262 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa SLUŠNI APARA-
TI-WIDEX, d.o.o., izdelava, vzdrževanje
in distribucija slušnih pripomočkov, se-
dež: Resljeva 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02003/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5279062
Ustanovitelj: WIDEX TRADING, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Resljeva 32, vs-
top 26. 2. 1996, vložek 8,840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; IN-
FOND-STOLP, Pooblaščena inv. družba,
d.d., izstop 26. 2. 1996; Slovenski od-
škodninski sklad d.d., izstop 26. 2. 1996;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, izstop 26. 2. 1996.

Rg-102547
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02367 z dne 16. 12. 1996
pod št. vložka 1/28729/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev zavoda
s temile podatki:

Matična št.: 5943442
Firma: SEG, INŠTITUT ZA KLIMAT-

SKE SPREMEMBE KOMENDA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1218 Komenda, Zadružna 9
Ustanovitelj: Slovensko ekološko giba-

nje, Center za ekološke dejavnosti Ljublja-
na, Ljubljana, Miklošičeva 38, vstop 22. 4.
1996, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ečimović Timi, Komenda, Zadružna
9, imenovan 22. 4. 1996, zastopa zavod
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brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 221

Založništvo; 731 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 732 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja
in humanistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 743 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-102550
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18536 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa NOCOM, proizvodnja,
trgovina, inženiring, d.o.o., Gostičeva
51a, Nožice, sedež: Gostičeva 51a, No-
žice, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/13661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti
in pripojitev družbe NH TRADE d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5537118
Skrajšana firma: NOCOM, d.o.o., No-

žice
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelja: Humar Jasmina, Radom-

lje, Nožice, Gostičeva 51a, vstop 1. 3.
1991, vložek 759.990 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Humar Janez, Radomlje, No-
žice, Gostičeva 51a, vstop 21. 12. 1994,
vložek 791.010 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pripojitev NH TRADE d.o.o., Gostičeva
51a, Nožice na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 21. 12. 1994.

Rg-102551
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05710 z dne 6. 12. 1996
pri subjektu vpisa KONFEKCIJA, Logatec,
Industrija lahke konfekcije Logatec,
p.o., sedež: Tržaška c. 3, 1370 Logatec,
pod vložno št. 1/00216/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5036976
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Petkovšek Peter, razrešen 6. 12.
1996; zastopnica Raljevič Zmaga, Rakek,
Trg padlih borcev 9, imenovana 7. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot
v.d. direktorice.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52420 Trgovina na drobno z oblačili.

Rg-102557

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06282 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa UNISOFT TRADE, pod-

jetje za poslovne storitve in trgovino,
d.o.o., Domžale, sedež: Miklošičeva 13,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/19459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in
razveljavitev sklepa o zavrženjiu Srg
94/4050 s temile podatki:

Matična št.: 5659582
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 88
Osnovni kapital: 1,518.866 SIT
Ustanovitelj: Andrić Rodoljub, Domža-

le, Miklošičeva 13, vstop 23. 4. 1992,
vložek 1,518.866 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-102558

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04758 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa BONBONIERA, Trgov-
sko podjetje p.o., Ljubljana, Cankarje-
vo nabrežje 11, sedež: Cankarjevo na-
brežje 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00549/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje iz
p.o. v d.d., člane nadzornega sveta, firmo,
ustanovitelje, deleže, osnovni kapital, de-
javnost, zastopnike in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5028337
Firma: BONBONIERA, trgovina in go-

stinstvo, d.d.
Skrajšana firma: BONBONIERA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 56,774.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 9. 9.
1996, vložek 5,677.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vstop 9. 9.
1996, vložek 5,677.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 9. 9. 1996, vlo-
žek 28,364.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci interne razdelitve, vsto-
pili 9. 9. 1996, vložili 11,354.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 9. 9. 1996,
vložili 5,702.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Janežič Andreja, Ljubljana, Kolaj-
bova 24, razrešena 8. 5. 1996 kot v.d.

direktorice in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bezjak Rajka,
Jurca Majda, Može Vida, Nadrag Meta, Po-
točnik Mitja in Rakar Anica, vsi vstopili
9. 9. 1996.

 Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996:
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00388/00327 - 1996/IJS z dne 16. 9.
1996.

Rg-102559

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01737 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa INKE, trgovsko podjet-
je, sedež: Mucherjeva ulica 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5718155
Firma: BAJBUTOVIČ AND CO., Raču-

novodske in knjigovodske storitve ter
davčno svetovanje, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: BAJBUTOVIČ AND
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mucherjeva 6
Ustanovitelji: Bajbutović Muhamed, iz-

stopil 30. 3. 1995; Bajbutovič Muharem,
Ljubljana, Mucherjeva 6, vstop 30. 3.
1995, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Bajbuto-
vič Gordana, Ljubljana, Mucherjeva 6, vs-
top 11. 10. 1996, vložek 50.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajbutović Muhamed, imenovan
12. 2. 1993, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3511 Gradnja in popravilo
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ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Pro-
izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 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 rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-

ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim 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 ne-
premičninami 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 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-102561
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03860 z dne 6. 12. 1996
pri subjektu vpisa TRIGLAV, pooblašče-
na investicijska družba za Ljubljano in
Zasavje, d.d., sedež: Miklošičeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta z dne 24. 9.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5893232
Člani nadzornega sveta: Ukmar Miro,

Sajovec Alojz, Mermal Jože, Kus Tomislav
in Marolt Miran, vsi izstopili 29. 4. 1996
ter Rakovec Matjaž, vstopil 29. 4. 1996.

Rg-102562

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05736 z dne 6. 12. 1996
pod št. vložka 1/28688/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.d. s
temile podatki:

Matična št.: 5985650
Firma: KMEČKI SKLAD 4, Pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: KMEČKI SKLAD 4,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 4
Osnovni kapital: 1.939,171.000 SIT
Ustanovitelji: Kmečka družba za uprav-

ljanje investicijskih skladov, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 4, vstop 11. 11. 1996,
vložek 1,053.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sekavčnik Aleksander, Ljubljana,
Celovška 106, imenovan 11. 11. 1996,
potrebuje predhodno soglasje nadzornega
sveta za sklenitev naslednjih pogodb ali za
naslednja pravna dejanja: pogodbe, za ka-
tere je tako določeno s poslovnim načrtom
družbe; plačilo provizije v delnicah investi-
cijske družbe; najemanje in dajanje posojil
na tolarsko protivrednost 1 (en) mio DEM;
pogodbe o prenosu upravljanja plačilnega
prometa, hrambe vrednostnih papirjev in
opravljanja poslov o nakupu in prodaji vred-
nostnih papirjev na borzi; izplačilo predča-
sne dividende.

Člani nadzornega sveta: Penko Alojz in
Škrjanc Zdenka, vstopila 11. 11. 1996 in
Turnšek Tit, vstopil 16. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-102563

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06087 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SKB BANKA, d.d., Ljublja-
na, sedež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta z
dne 14. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5026237.

Rg-102564

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04983 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa EMONA – MESNA IN-
DUSTRIJA ZALOG, d.o.o., Zalog, Agro-
kombinatska 63, sedež: Agrokombinat-
ska 63, 1260 Ljubljana-Zalog, pod vlož-
no št. 1/04668/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti, družbene po-
godbe z dne 24. 6. 1996, datuma in poob-
lastila zastopnika, deležev, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5004772
Firma: EMONA – MESNA INDUSTRI-

JA ZALOG, d.o.o.
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj d.d., Ljubljana, Kotnikova 26, vs-
top 26. 4. 1996, vložek 56,913.414 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SKUPINA
EMONA, Poslovni sistem podjetij za pro-
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izvodnjo, trgovino, turizem, hotelirstvo in
inženiring, r.o., Ljubljana, Šmartinska 130,
vstop 3. 4. 1991, vložek 10,695.583 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EMONA-VPS,
d.o.o., izstop 19. 12. 1994; EMONA
BLAGOVNI CENTER, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 130, vstop 22. 4. 1996, vlo-
žek 21,849.059 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; EMONA – MESNA INDUSTRIJA
ZALOG, d.o.o., izstop 26. 4. 1996.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnica Pene Sonja, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje cesta X/37, razrešena 25. 3.
1996 kot v.d. generalnega direktorja in
ponovno imenovana kot v.d. direktorja, ki
zastopa družbo z omejenimi pooblastili, ta-
ko da mora pridobiti predhodno pisno so-
glasje skupščine družbe za sklepanje na-
slednjih pravnih poslov: posle glede razpo-
laganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter druge po naravi podobne
posle.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0142 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-102565

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03211 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa SINEL FRA, d.o.o., iz-
voz-uvoz, Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev, sedeža in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5730252
Ustanovitelji: PLENIT, d.o.o., izstop

26. 5. 1996; Košorok Ivana, Košorok Pe-

ter, Košorok Irena in Košorok Petra, vsi iz
Ljubljane, Grampovčanova 5, vstopili 26.
5. 1995, vložili po 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-102566

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04278 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa ABC AGROHIT, Trgov-
sko podjetje na veliko in malo, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Opekarna 5, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/12358/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5488397
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Androjna Stanislav, razrešen 1. 3.
1996; direktor Majnardi Franci, Trbovlje,
Kešetovo 7, imenovan 1. 3. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-102569

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04966 z dne 11. 12. 1996
pri subjektu vpisa AC-SERVIS, d.o.o. za
vzdrževanje cestnih motornih vozil,
Ljubljana, Allendejeva ulica 5, sedež:
Allendejeva ulica 5, 1113 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19768/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5662907
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 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 vo-
zila; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-102570

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16780 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa PRIMA, zasebno pod-
jetje za prevajalske in organizacijske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Smoletova 6,
sedež: Smoletova 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02359/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5292417
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT.

Rg-102595

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/01293 z dne 23. 1. 1997
pod št. vložka 1/13167/02 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev doma-
če podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5522277002
Firma: PCX, knjigovodske storitve in

računalniški inženiring, d.o.o., Krivec 1,
Ljubljana, Podružnica Celje, Migojnica
78a, Griže

Skrajšana firma: PCX, d.o.o., Krivec 1,
Ljubljana, Podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3302 Griže, Migojnica 78a
Ustanovitelj: PCX, d.o.o., Ljubljana, Kri-

vec 1, vstop 19. 2. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Zupanc Sergej, Griže, Migojnica
78a, imenovan 19. 2. 1996, kot vodja po-
družnice ima naslednje omejitve: lahko
sklepa vse komercialne posle do višine
10,000.000 SIT; ne sme sklepati posojil-
nih pogodb; ni pooblaščen za sklepanje
kakršnihkoli poslov, ki bi podjetje kakorko-
li obremenilo glede njegovih nepremičnin.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-102596

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03739 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa IXTLAN, consulting,
d.o.o., Ljubljana, Gradišče 8, sedež:
Gradišče 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20788/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5697867
Firma: IXTLAN, consulting, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 2
Ustanovitelji: Jober Robert, Ljubljana,

Kvedrova cesta 7, vstop 18. 11. 1992,
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vložek 7,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Cevc Marko, Ljubljana, Periče-
va ulica 30, vstop 15. 7. 1996, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Skakun Katjuša, Ljubljana, Kvedrova ce-
sta 13, vložek 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lambergar Grega,
Ljubljana, Celovška cesta 143, vstop 15.
7. 1996, vložek 1,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-102598

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05875 z dne 13. 1. 1997
pod št. vložka 1/28793/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5985978
Firma: GRADMONT, d.o.o., gradbe-

ništvo in trgovina
Skrajšana firma: GRADMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Potokar Edita, Ljubljana,

Rusjanov trg 3, vstop 15. 11. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Murdžoski Lazo, Ohrid, Bogomilska
60, vstop 15. 11. 1996, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dauti Alio-
sman, Tetovo, Nikola Tesla 22, vstop 15.
11. 1996, vložek 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Potokar Edita, imenovana 15. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Murdžoski Lazo, imenovan 15. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Dauti Aliosman, imenovan 15. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
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, ob-

lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 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; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-102600

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05911 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa JAMNIK, d.o.o., Grafič-
no embalažno podjetje, Zg. Pirniče 110,
Medvode, sedež: Zg. Pirniče 110, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/04637/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnika,
spremembo ter uskladitev dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo družbene pogodbe z dne
12. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5516196
Ustanovitelja: Jamnik Ludvik, Medvo-

de, Zg. Pirniče 110, vstop 18. 1. 1990,
vložek 2,916.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jamnik Štefanija, Medvode,
Zg. Pirniče 110, vstop 12. 11. 1996, vlo-
žek 1,944.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jamnik Štefanija, imenovana
12. 11. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 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;
212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kar-
tona; 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; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje.

Rg-102601

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05934 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa ROGELJ & ROGELJ,
d.n.o., gostinstvo, trgovina, storitve,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, usta-
noviteljev, zastopnikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 14. 11. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5847753
Firma: ROGELJ & ROGELJ, d.n.o., go-

stinstvo, trgovina, storitve, Preserje
Skrajšana firma: ROGELJ & ROGELJ,

d.n.o., Preserje
Sedež: 1352 Preserje, Jezero 58
Ustanoviteljica: Rogelj Marjetka, izsto-

pila 14. 11. 1996; Rogelj Nataša, Preser-
je, Jezero 58, vstop 14. 11. 1996, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Rogelj Marjetka, razrešena 14. 11.
1996; zastopnik Rogelj Franc, Preserje,
Jezero 58, imenovan 14. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev kot vodja po-
slov; zastopnica Rogelj Nataša, imenovana
14. 11. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet.
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Rg-102602

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05912 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa LAPAJNE MARKETING
IN OSTALI, Grafične storitve in ekonom-
ska propaganda, d.n.o., Črnuška cesta
16, Ljubljana, sedež: Črnuška cesta 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov ter spremembo družbene pogod-
be z dne 12. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5834490
Ustanoviteljica: Lapajne Nataša, izsto-

pila 12. 11. 1996; Lapajne Sidonija Zden-
ka, Ljubljana, Bratovščeva ploščad 2, vs-
top 12. 11. 1996, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lapajne Nataša, razrešena 12.
11. 1996; direktorica Lapajne Sidonija
Zdenka, imenovana 12. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev doma in v tujini.

Rg-102603

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05867 z dne 13. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZAMP, Avtorska druž-
ba, d.o.o., sedež: Slovenska 55a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5147573
Ustanovitelj: Kralj Marija, izstopila 29.

10. 1996; Kopač Jožef, Vrhnika, Na Zele-
nici 3c, vstop 29. 10. 1996, vložek
554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-102607

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05940 z dne 19. 12. 1996
pod št. vložka 1/28746/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5986044
Firma: RACOON, trgovina, založba, tu-

rizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RACOON, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana Šentvid, Pru-

šnikova 6
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Omerzu Stanko, Ljubljana

Šentvid, Prušnikova 6, vstop 8. 11. 1996,
vložek 1,501.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Omerzu Stanko, imenovan 8. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-

vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-

tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
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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; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-102608

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06400 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa ARMA COMPUTERS,
uvajanje in razvoj tehnologij, računal-
ništva in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 64, sedež: Šmartinska 64,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5680395
Ustanovitelj: Križ-Mrdakovič Arabela, iz-

stopila 4. 12. 1996; Mrdaković Dragan,
Ljubljana, Polanškova 40, vstop 4. 12.
1996, vložek 1,670.337 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-102611

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06602 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/28768/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5996899
Firma: AGENCIJA IMELDA, družba za

storitve, promocijo in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA IMELDA,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ocvirk Mojmir, Celje, Za-

grad 58, vstop 10. 12. 1996, vložek
1,425.0000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Simoniti Gregor, Slovenj Gradec, Pot
ob Homšnici 26, vstop 10. 12. 1996, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ocvirk Mojmir, imenovan 10. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov.

Rg-102612

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06645 z dne 20. 1. 1997
pri subjektu vpisa PREKOV, Podjetje za
predelavo kovin in izdelkov iz plastič-
nih in umetnih mas ter orodjarstvo,
d.o.o., sedež: Tomažičeva 65, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04496/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, družbenikov, zastopnikov
in družbene pogodbe z dne 5. 12. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5873649
Skrajšana firma: PREKOV, d.o.o.
Sedež: 1356 Dobrova, Podsmreka 3e
Ustanovitelj: Lamovšek Ivan, izstopil

5. 12. 1996; Lamovšek Darja, Ljubljana,
Tomažičeva 65, vstop 5. 12. 1996, vlo-
žek 1,833.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lamovšek Darja, imenovana 5.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Lamovšek Ivan, razrešen 5. 12.
1996.

Rg-102614

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06609 z dne 20. 1. 1997
pod št. vložka 1/28821/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5992320
Firma: GREG - ING, gradbeništvo in

inženiring, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: GREG - ING, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Pot na Polja-

ne 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Podpečan Gregor, Kam-

nik, Pot na Poljane 4a, vstop 5. 12. 1996,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podpečan Gregor, imenovan 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-102615

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06643 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa BMR TRADE, inženi-
ring, veletrgovina, d.o.o., Stegne 21,
Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22806/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 11. 12. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5747945
Ustanovitelja: Pečar Boris, Ljubljana,

Grablovičeva 30, vstop 8. 4. 1993, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žgajnar Janko, Videm Dobrepolje, Zden-
ska vas 41a, vstop 11. 12. 1996, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pečar Boris, razrešen 11. 12. 1996;
družbenik Zajc Rastislav, Ljubljana, Jamova
48, razrešen 11. 12. 1996 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,



Stran 966 / Št. 10 / 12. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-102616

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06591 z dne 27. 12. 1996
pod št. vložka 1/28759/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5996821
Firma: PROTEIN TRADE, zunanja in

notranja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTEIN TRADE,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Becker Beta, Ljubljana,

Clevelandska ulica 43, vstop 2. 12. 1996,
vložek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Olup Živa, Ljubljana, Ziherlova
6, vstop 2. 12. 1996, vložek 375.000

SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Becker Beta, imenovana 2. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 6340 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 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-102617

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06139 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa MEDIAS INTERNATIO-
NAL, trgovanje in trženje z medicinskim
materialom, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Resljeva 30, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17716/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in spremembo družbene pogodbe z
dne 25. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5593891
Ustanoviteljica: Potočnik Draga, Ljub-

ljana, Primožičeva 30, vstop 25. 11.
1996, vložek 4,877.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Maroša Kršmanc Ro-
mana, izstopila 25. 11. 1996.

Rg-102618

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06574 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa DONOR, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19989/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 12. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5670888
Firma: DONOR, podjetje za upravlja-

nje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: Vilić Hasan Iztok, izstopil

12. 12. 1996; Maslač Milan, Ljubljana,
Brilejeva 14, vstop 12. 12. 1996, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilić Hasan Iztok, razrešen 12. 12.
1996; direktor Maslač Milan, imenovan 12.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-102735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05655 z dne 30. 12. 1996
pri subjektu vpisa RAFIT, Podjetje za
opravljanje finančno računovodskih,
knjigovodskih administrativno tehnič-
nih, svetovalnih in drugih storitev,
d.o.o., sedež: Novo polje c. I./62, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07920/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev, zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 5. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5399106
Ustanoviteljica: Mandelj Ladislava, izsto-

pila 5. 11. 1996; Mandelj Tjaša, Ljubljana,
Novo polje c. I/62, vstop 21. 5. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mandelj Ladislava, razrešena 5.
11. 1996; direktorica Mandelj Tjaša, ime-
novana 5. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-102736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05614 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/28755/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.n.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5985404
Firma: KOLIZEJ STARE & DRU-

ŽABNIKI, uprava denacionaliziranega
dela stanovanjsko-poslovne stavbe,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KOLIZEJ STARE &
DRUŽABNIKI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-
ska cesta 13
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Ustanovitelji: Stare Marija, Ljubljana,
Tomšičeva ulica 16, vstop 25. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Stare Leon, Ljubljana, Tomšičeva uli-
ca 16, vstop 25. 10. 1996, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Malerič
Jožef, Ljubljana, Gosposvetska cesta 13,
vstop 25. 10. 1996, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malerič Jožef, imenovan 25. 10.
1996, potrebuje soglasje skupščine druž-
be pri naslednjih odločitvah: za odtujitev ali
obremenitev nepremičnin, kapitalsko ude-
ležbo v drugih družbah, kooperacijske in
druge posle daljše od enega leta, najema-
nja kreditov in dajanja poroštev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-102740

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06111 z dne 19. 12. 1996
pod št. vložka 1/28743/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5986281
Firma: ANGELO PO PROFESIONAL,

oprema velikih kuhinj, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANGELO PO PROFE-

SIONAL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-

sta 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: CONTO, inženiring, stori-

tve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Letališka
cesta 30, vstop 22. 11. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Macuka Edo, Grosuplje, Ljubljanska cesta
42a, vstop 22. 11. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kovačič Božidar, Turjak, Turjak št.
51, imenovan 22. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Macuka Edo,
imenovan 22. 11. 1996; prokurist Goršič
Marjan, Grosuplje, Št. Jurij 131, imenovan
22. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih

gospodinjskih aparatov in naprav; 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.;
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-
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
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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;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102741
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06169 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa ID INFO DESIGN,
d.o.o., podjetje za računalniški inženi-
ring, Ljubljana, sedež: Ulica bratov Uča-
kar 58, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo svojstva zastopnikov
in družbene pogodbe z dne 25. 9. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5522714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Verdenik Roman, Kidričevo, C. v
Njivice 19, razrešen 25. 9. 1996 kot v.d.
direktorja in imenovan za zastopnika, ki kot
namestnik poslovodje-direktorja zastopa
družbo brez omejitev; direktor Renčelj Sto-
jan, Sečovlje, Parecag 187, razrešen
25. 4. 1996 kot v.d. direktorja in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-102746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06076 z dne 13. 12. 1996
pod št. vložka 1/28722/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5986265
Firma: SENAL, družba za inženiring,

trgovino, proizvodnjo, storitve in sveto-
vanje ter zastopanje in posredovanje
pri prometu blaga in storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: SENAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanoviteljica: Zakrajšek Brigita, Ljub-

ljana, Marice Kovačeve 14, vstop 11. 11.
1996, vložek 1,750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakrajšek Brigita, imenovana
11. 11. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 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; 5144 Tr-
govina 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 De-
javnost papirnic; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-102747

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06070 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/28716/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča ustanovitev d.o.o.
s temile podatki:

Matična št.: 5986206

Firma: JDJ, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Ljubljana

Skrajšana firma: JDJ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Judež Dejan Jernej, Novo

mesto, Ulica Marjana Kozine 40, vstop
19. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Judež Dejan Jernej, imenovan 19. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 4111
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 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
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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MARIBOR

Rg-101314
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00878 z dne 25. 11. 1996
pod št. vložka 1/10038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957290
Firma: SOMEX, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Razlagova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škrbić Milorad, Jajce, Bo-

sna in Hercegovina, Franja Peterkoviča
11/IX, vstop 15. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Škrbić Milorad, imenovan 15. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Pregelj Borut, Petrovče, Levec 77a,
imenovan 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-101328
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01330 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa PIK EXCLUSIVE, trgovi-
na na veliko in malo, d.o.o., sedež: Ulica
kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05156/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča zaznambo sklepa o
uvedbi stečajnega postopka ter spremem-
bo firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5583578
Firma: PIK EXCLUSIVE, trgovina na ve-

liko in malo, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: PIK EXCLUSIVE, d.o.o.

– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jakopič Rojec Tanja, razrešena
19. 11. 1996; stečajni upravitelj Fekonja
Igor, Maribor, Ilije Gregoriča 11, imenovan
19. 11. 1996.

Rg-101357
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01276 z dne 13. 12. 1996
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA AVTO-
HIŠA RC, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Belokranjska ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta s temile podatki:

Matična št.: 5968089
Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1996:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi.

Rg-101368
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01250 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/10046/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981441
Firma: KLEMAKS, proizvodnja, stori-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Počehova 14a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selinšek Maks, Maribor,

Počehova 56, vstop 18. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

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

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1996:
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, 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; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-101370
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01270 z dne 11. 12. 1996
pod št. vložka 1/10045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981492
Firma: BERISHA TRADE & CO., družba

za trgovino, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BERISHA TRADE &

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

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Taborska uli-

ca 7
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Berisha Fatima in Berisha

Rahmon, oba iz Maribora, Taborska ulica 7,
vstopila 25. 10. 1996, vložila po 2.500 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Berisha Fatima, imenovana 25. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Berisha Rahmon, imenovan 25. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 12. 1996:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost 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 G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom; pod širfo O 92.711 se
dopiše, družba bo opravljala samo tiste igre
na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru
kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk ne presega 400.000 SIT (štiristotisoč
tolarjev 00/100).

Rg-101377
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01040 z dne 10. 12. 1996
pri subjektu vpisa FRIDERIC & CO., po-
sredniško in storitveno podjetje, d.o.o.,
sedež: Krčevinska ulica 19, 2351 Kam-
nica, pod vložno št. 1/07309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti, zastopnika in tipa
zastopnika, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5732611
Ustanovitelj: Osrajnik Peter, izstop 9. 8.

1996; Osrajnik Bojan, Maribor, Krčevinska
ulica 19, vstop 9. 8. 1996, vložek
1,603.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Osrajnik Peter, Maribor, Krčevinska
ulica 19, imenovan 26. 8. 1996; direktor
Osrajnik Bojan, imenovan 9. 8. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
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oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;

7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101382
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01397 z dne 17. 12. 1996
pri subjektu vpisa ABECEDARIJA, sveto-
vanje, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Ulica proletarskih brigad 59, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme s temile podatki:

Matična št.: 5380111
Sedež: 2000 Maribor, Grajski trg 1.

Rg-103625
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01510 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa MORTAL, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Jez-
darska 20, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/06407/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, osnov-
nega kapitala, naslova družbenika in zastop-
nika, dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5915252
Sedež: 2000 Maribor, Staneta Sever-

ja 5a
Osnovni kapital: 1,500.926 SIT
Ustanovitelja: Boltauzer Žarko, Porto-

rož-Lucija, Obala 97, vstop 17. 11. 1989,
vložek 750.463 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Boltauzer Pipuš Silvija, Maribor,
Rasbergerjeva ulica 15, vstop 17. 11.
1989, vložek 750.463 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Boltauzer Žarko, imenovan 17. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Boltauzer Pipuš Silvija, imenovana
17. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-

gih izdelkov iz papirja in kartona; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
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;
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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in



Stran 972 / Št. 10 / 12. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 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; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 67.13 sme družba oprav-
ljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod

šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva.

Rg-103643
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00066 z dne 10. 2. 1997
pri subjektu vpisa KERAMOTRG, kerami-
čarstvo in trgovina na veliko in malo,
d.o.o, sedež: Na Dobravi 39, 2204 Mi-
klavž na Dravskem polju, pod vložno št.
1/05415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, akta o usta-
novitvi in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5626439
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:

2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4543 Oblaganje
tal in sten; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-104586
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01394 z dne 26. 2. 1997
pri subjektu vpisa INTERVENT, export-im-
port, trgovina na debelo in na drobno,
d.o.o., sedež: Ulica Kirbiševih 30, 2204
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/04840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, družbenikov,
dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5577179
Firma: INTERVENT, agencija za pro-

met z nepremičninami in svetovanje,
d.o.o.

Ustanoviteljica: Štamberger Rosanda,
Maribor, Šentiljska cesta 99, vstop 27. 12.
1991, vložek 1,520.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Drevenšek Bojana, izstop
26. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 26. 2. 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; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Pod šifro dejavnosti 74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-104591
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01526 z dne 24. 2. 1997
pri subjektu vpisa GRADIS, Gradbeno pod-
jetje Nizke Granje Maribor, p.o., sedež:
Lavričeva 3, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, organi-
zacijske oblike, kapitala družbe, dejavnosti,
omejitev pooblastil zastopnika, člana zača-
sne uprave in nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5075009
Firma: GRADIS-Nizke gradnje, pro-

izvodnja, trgovina, storitve, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS-Nizke grad-

nje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 455,367.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 11. 11.
1996, vložek 45,537.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 11. 11.
1996, vložek 107,037.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 11. 11. 1996, vložek 91,073.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; upravičenci in-
terne razdelitve, vstopili 11. 11. 1996, vlo-
žili 74,733.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 11. 11. 1996, vložek 136,987.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Klavdij, Maribor, Ulica Sta-
neta Severja 12, imenovan 11. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kos Ivan, Grgić
Nevenka in Vatovec Berta, vsi vstopili
11. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov 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; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
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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;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga 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;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 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; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;

7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
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; 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; 7470 Čiščenje stavb; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo šte-
vilka LP 00945/00609-1996/AK z dne
24. 12. 1996.

Rg-104671
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00015 z dne 11. 2. 1997
pod št. vložka 1/10096/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121642
Firma: UNIGRAFIKA, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIGRAFIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borštnikova uli-

ca 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lang Nevenka, Maribor,

Borštnikova ulica 53, vstop 7. 1. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lang Nevenka, imenovana 7. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 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; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na

debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

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-104696
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01427 z dne 17. 2. 1997
pri subjektu vpisa Turistično, gostinsko in
trgovsko podjetje ELDORADO, d.o.o., se-
dež: Šober 27 –Planinski dom Kozjak,
2201 Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/03524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, naslova družbenice in zastopni-
ce, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5466709
Firma: ELDORADO, turistično, gostin-

sko in trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Djurica Helga, Maribor,

Ulica kraljeviča Marka 3, vstop 12. 11.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Djurica Aleksander, izstop
28. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Djurica Aleksander, razrešen
28. 1. 1997; direktorica Djurica Helga, ime-
novana 12. 11. 1990, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
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avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-104702
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00076 z dne 17. 2. 1997
pod št. vložka 1/10100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121502
Firma: GOSTINSTVO BARTA, družba

za gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GOSTINSTVO BARTA,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kragujev-

ških žrtev 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Črepinšek Branko, Maribor

- Ribniško selo, Za tremi ribniki 17, vstop
18. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črepinšek Branko, imenovan 18. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 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);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov

za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.60 sme družba
opravljati dejavnost varovanja; pod šifro O
92.711 sme družba opravljati samo tiste
igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okvi-
ru kulturnega, športnega ali zabavnega pro-
grama prireditelja in kjer skupna vrednost
srečk na presega 400.000 SIT.

Rg-105620
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00275 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa DIXTRON, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mlin-
ska ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05727/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5615992
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska ulica 30
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-

lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55120 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 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; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro G 52.488 se dopiše ra-
zen orožja in streliva; pod šifro J 67.13 sme
družba 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 med managerji in delavci.

Rg-105621
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00061 z dne 18. 3. 1997
pri subjektu vpisa OLD, podjetje za trže-
nje in organiziranje, d.o.o., sedež: Re-
berškova ulica 11, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04353/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in tipa za-
stopnika, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5537762
Firma: OLD, trženje in storitve, d.o.o.
Ustanovitelja: Smolar Lidija, izstop 3. 1.

1996, Smolar Darijan in Smolar Rudolf, oba
iz Maribora, Reberškova ulica 11, vstop
3. 1. 1996, vložila po 1,610.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Smolar Lidija, razrešena 3. 1. 1996;
prokurist Smolar Darijan, imenovan 3. 1.
1996; direktor Smolar Rudolf, imenovan
3. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 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; 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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim 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; 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; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105627
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00476 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa BIGRAD, visoke in niz-
ke gradnje, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6,

2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/04148/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, po-
slovnega deleža, dejavnosti, tipa zastopni-
ka, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5508258
Firma: BIGRAD, visoke in nizke grad-

nje ter druge storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: KAPITAL, d.o.o., izstop

18. 4. 1996; Brumec Danijel, Slovenska
Bistrica, Izseljenska 4, vstop 20. 6. 1991,
vložek 4,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brumec Danijel, imenovan 18. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
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tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 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; 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.; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 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; 74843 Druge po-
slovne 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.

Rg-105641

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 97/00180 z dne 10. 3. 1997
pri subjektu vpisa M EFECT, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Štreklje-
va 24, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02669/00 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.: 5404657
Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:

4521 Splošna gradbena dela; 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;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-105655
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00188 z dne 4. 3. 1997
pod št. vložka 1/10112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122525
Firma: MBR, družba za trgovino, stori-

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

govornostjo
Sedež: 2214 Sladki vrh, Vranji vrh 33c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovšek Anamarija, vlo-

žek 150.000 SIT in Brezovšek Miroslav,
vložek 1,350.000 SIT, oba iz Sladkega vr-
ha, Vranji vrh 33c, vstopila 30. 1. 1997,
odgovornost, ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brezovšek Miroslav, imenovan 30. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 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; 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; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
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taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 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, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
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 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in
posredovanja med managerji in delavci.

Rg-105676
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01538 z dne 17. 3. 1997
pod št. vložka 1/10125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1121537
Firma: EXTALUM, proizvodnja, po-

sredništvo, trgovina, gostinstvo, skla-
diščenje, storitve in poslovne dejavno-
sti, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 13a
Osnovni kapital: 1,581.480 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Matjaž, Maribor,

Tomšičeva 7, vstop 17. 12. 1996, vložek
846.244,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ljubec Drago, Ptuj, Langusova ulica
13, vstop 17. 12. 1996, vložek
735.235,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hočevar Matjaž, imenovan 17. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Ljubec Drago, imenovan 17. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1997:
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga

površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
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; 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 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; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno 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.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-106643
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00292 z dne 7. 4. 1997
pod št. vložka 1/10139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122878
Firma: MIKOS TRADE K & B, družba

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

Skrajšana firma: MIKOS TRADE K & B,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2319 Poljčane, Dravinjska ce-
sta 83

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikolič Ksenija, Poljčane,

Dravinjska cesta 83, vstop 4. 2. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sobotič Boris, Poljčane, Novake 17,
vstop 4. 2. 1997, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mikolič Ksenija, imenovana 4. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Sobotič Boris, imenovan 4. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40103 Druga
proizvodnja elektrike; 40104 Prenos elek-
trike; 40105 Distribucija elektrike; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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
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opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno 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; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6022 Storitve taksi-
stov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, 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.

Rg-106648
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01219 z dne 1. 4. 1997
pod št. vložka 1/10131/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981522
Firma: FREAK CHICK, trgovsko, po-

sredniško in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FREAK CHICK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež. 2000 Maribor, Krčevinska uli-

ca 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Osrajnik Peter, Maribor, Kri-

čevinska ulica 19, vstop 21. 10. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Osrajnik Bojan, Maribor, Krčevinska
ulica 19, imenovan 21. 10. 1996; direktor
Osrajnik Peter, imenovan 21. 10. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106671
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00332 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa MAY FIVE, export-im-
port, računalništvo, trgovina in storite,
d.o.o., sedež: Baševa 16, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, zastopnika, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5416906
Firma: PROMOTION, družba za stori-

tve, proizvodnjo, posredništvo in trgovi-
no, d.o.o.

Skrajšana firma: PROMOTION, d.o.o.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Tominc Polona, Maribor, Baševa
16, imenovana 12. 10. 1990, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Grudnik Tomaž,
Ruše, Selniška cesta 14, imenovan 20. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
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zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 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;
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; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-

zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme ružba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-106673
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00124 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa AGENCIJA PINTER, in-
formativno-storitvena agencija, d.o.o.,
sedež: Globoko 29, 2321 Makole, pod
vložno št. 1/08803/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5790166
Firma: AGENCIJA PINTER, družba za

storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-106680
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01243 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa DAMON, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Ob Blažovnici 17, 2341 Limbuš,
pod vložno št. 1/05943/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5688671
Firma: EUROTHERM, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTHERM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Onič Damjana, Limbuš, Ob

Blažovnici 17, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-106709
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00865 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa M.P.P. TEHNOLOŠKA
OPREMA, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska ce-
sta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09868/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5939658
Osnovni kapital: 30,271.200 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 30,271.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-106730
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00334 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZEN-CO, podjetje za fo-
to, video in design, d.o.o., sedež: Ulica
Petra Podleska 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04481/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, ime-
na družbenika in zastopnika, družbenika,
dejavnosti, zastopnika, tipa zastopnika, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5535913
Firma: ZEN-CO, podjetje za foto, trgo-

vino, posredništvo ter storitve, d.o.o.
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Ustanovitelj: Zelnik Dragica, izstop
28. 2. 1997; Zelnik Bogomir, Maribor, Uli-
ca Petra Podleska 6, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,512.639,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zelnik Dragica, razrešena 28. 2.
1997; direktor Zelnik Bogomir, imenovan
28. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 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.

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.

Rg-106746
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00933 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa REVANA, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Rezi-
janska ulica 11, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09753/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5929369
Ustanovitelja: Fabjan Rafael, Maribor,

Rezijanska ulica 11, vstop 22. 1. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štraser Sabina, Maribor, Za gradom
16, vstop 29. 6. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108079
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00660 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa DEUTZ ENGINEERING,
družba za projektiranje in trgovino,
d.o.o., sedež: Pesniška 20a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru, pod vložno št.
1/10157/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme s temile
podatki:

Matična št.: 1189298
Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,

Penica 20a.

Rg-108080
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00432 z dne 29. 5. 1997
pod št. vložka 1/10173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189468
Firma: ZM AGENTA, družba za oprav-

ljanje drugih zavarovalnih poslov, mar-
keting in posredniške posle, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Cankarjeva uli-

ca 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Korenjak Dragica, Maribor,

Borštnikova ulica 37, vstop 5. 2. 1997, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavarovalnica Maribor, d.d., Maribor,
Cankarjeva ulica 3, vstop 5. 2. 1997, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cenc Gregor, Maribor, Jezdarska uli-
ca 22, vstop 5. 2. 1997, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čarni Gre-
ta, Maribor, Štantetova ulica 20, vstop 5. 2.
1997, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Korenjak Dragica, imenovana 5. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Čarni Greta, imenovana 5. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 6720 Pomožne dejavnosti v
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zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Pod šifro J 67.20 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih druž-
ba opravlja posredovanje in zastopanje za
zavarovalnice, snemanje rizikov za zavaro-
valnice, obravnavanje in ocenjevanje škod
ter intelektualne in tehnične storitve v zvezi
z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli.

Rg-108081
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00662 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa POMURKA TRŽENJE,
d.o.o., sedež: Leningrajska 27, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04529/00 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.: 5538203
Firma: POMURKA TRŽENJE, d.o.o. – v

stečaju
Skrajšana firma: TRŽENJE, d.o.o. – v

stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Augustinovič Franc, razrešen 22. 5.
1997; stečajni upravitelj Fekonja Igor, Mari-
bor, Ilije Gregoriča 11, imenovan 22. 5.
1997.

Dne 28. 5. 1997 se na podlagi senata
Okrožnega sodišča v Mariboru St 8/97 z
dne 22. 5. 1997 vpiše zaznamba sklepa o
uvedbi stečajnega postopka.

Rg-108085
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00618 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa NIMERIA, podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Jurči-
čeva 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5914990
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1996:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 6. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108086
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00430 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa ALF COMMERCE, pod-
jetje za trgovino in posredovanje, d.o.o.,
sedež: Lackova 3, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/06433/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5657555
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Uli-

ca Borisa Kraigherja 3
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1997:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 7482 Pakiranje.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1995:
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 6. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108089
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01456 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa BIO EXPORT, podjetje
za predelavo in prodajo domačega in
uvoženega sadja in zelenjave, d.o.o., se-
dež: Vilenska cesta 28 – Radizel, 2312
Orehova vas, pod vložno št. 1/01794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5373883
Firma: BIO EXPORT, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ogrizek Aleksander, Ore-

hova vas, Vilenska cesta 28 – Radizel, vs-
top 16. 2. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 2. 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; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123

Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 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; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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
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drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje 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); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7470 Čišče-
nje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro J 67.13 sme družba
opravljati dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-108092
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01392 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ELE
KRISTL KORENA, p.o., sedež: Zgornja
Korena 32, 2242 Zgornja Korena, pod
vložno št. 1/00144/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje v javni
vzgojno izobraževalni zavod, spremembo or-

ganizacijske oblike, imena zavoda, ustano-
vitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088887
Firma: OSNOVNA ŠOLA KORENA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Maribor, izstop

31. 12. 1995; Občina Duplek, Spodnji Du-
plek, Cesta 4. julija 106, vstop 1. 1. 1996,
vložek 9,338.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Čuček Stanislav, Zgornja Korena,
Zgornja Korena 33, imenovan 12. 11.
1992, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Vrsta odgovornosti: do višine ustanovi-
tvenega premoženja.

Rg-108093
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01094 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa LEKARNA SLOVENSKA
BISTRICA, p.o., sedež: Partizanska ce-
sta 1, 2310 Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/00427/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v javni zavod,
spremembo firme, ustanovitelja, dejavnosti,
zastopnika in tipa zastopnika ter uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5054966
Firma: LEKARNA SLOVENSKA BIS-

TRICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,

Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, vstop
23. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lešnjak Justina, Slovenska Bistri-
ca, Prešernova 2, imenovana 1. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Gojkovič Milka, razrešena 1. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
5231 Dejavnost lekarn.

Vrsta odgovornosti: odgovarja za obvez-
nosti v skladu s členom 26. odloka.

Rg-108096
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00542 z dne 27. 5. 1997
pod št. vložka 1/10154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190229
Firma: TOSJA, trgovina in polaganje

talnih oblog, d.o.o.
Skrajšana firma: TOSJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Kacova ulica 4
Osnovni kapital: 1,540.744,20 SIT
Ustanoviteljica: Muršič Lidija, Maribor,

Kacova ulica 4, vstop 7. 5. 1997, vložek
1,540.744,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muršič Lidija, imenovana 7. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-108101
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00280 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa GOSTINSTVO GORCA,
družbeno podjetje, p.o., sedež: Meljska
cesta 58, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00901/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5004187
Firma: GOSTINSTVO GORCA, družba

za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GOSTINSTVO GORCA,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,680.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vstop 8. 2. 1997,
vložek 268.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5/IV, vstop 8. 2. 1997,
vložek 268.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 8. 2.
1997, vložek 536.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Turnšek Majda, Hajdina, Haj-
doše 29c, vstop 8. 2. 1997, vložek
342.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Simonič Alojzija, Maribor, Zrkovska cesta
128, vstop 8. 2. 1997, vložek 422.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Predan
Cvetka, Maribor, Šentiljska cesta 9, vstop
8. 2. 1997, vložek 422.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Ćosić Zora, Maribor,
Prežihova ulica 8, vstop 8. 2. 1997, vložek
422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Turnšek Majda, imenovana 8. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 1. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 5. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

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-
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vilka: LP 11991/01443-1997/AK z dne
7. 3. 1997.

Rg-108102
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00561 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa VOLGA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev, priimka družbenice, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5900662
Ustanovitelja: Verzel Elena, Moskva

11742, ZSCR, Lenijski prospekt 78/144,
vstop 18. 5. 1995, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fajn Aleksandr,
izstop 3. 5. 1996; Verzel Srečko, Maribor,
Gosposvetska cesta 45, vstop 18. 5. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 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; 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; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 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.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 9261 Obratovanje

športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pod šifro 67.13 sme družba opravljati
dejavnosti menjalnic in zastavljalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revizij-
ske 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 družba opravljati dejav-
nost varovanja.

Rg-108103
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01215 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa VOLGA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 6,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/09531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5900662
Ustanovitelji: Verzel Elena, Moskva

11742, ZSCR, Lenijski prospekt 78/144,
vstop 18. 5. 1995, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Verzel Srečko,
Maribor, Gosposvetska cesta 45, vstop
18. 5. 1995, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vasiljevna Vid Nata-
lia, Moskva 1174, ZSCR, Novočerjumuškin-
skaja D 60/1-59, vstop 23. 8. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-108104
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00424 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa KBM-INFOND, družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Trg svobo-
de 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5822416
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlin Branko, Maribor, Ulica Borisa
Vinterja 5, imenovan 1. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; Fuchs Marjeta, razre-
šena 29. 2. 1996 kot pomočnica direktorja.

Rg-108108
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00055 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa VUČKO, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Macunova 26, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07340/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov, po-
slovnih deležev, imena družbenice in za-
stopnice, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5753678
Firma: VUČKO IN DRUGI, trgovsko,

storitveno in proizvodno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: VUČKO IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Vučko Jožica in Hranilovič

Robert, oba iz Maribora, Macunova 26,
vstopila 2. 11. 1995, vložila po 50.000 SIT,

odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Vučko Jožica, imenovana 2. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Hranilovič Robert, imenovan 2. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

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.

Rg-108113
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00447 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa CAVALLO TRAVEL, turi-
zem in trgovina, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 6, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09412/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5880769
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Valentan Milan, razrešen 20. 12.
1996; direktor Radolli Bojan, Maribor, Gre-
gorčičeva ulica 16, imenovan 20. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108115
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01088 z dne 7. 5. 1997
pri subjektu vpisa BPI, biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., sedež: Mlinska
ulica 32, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5397014
Ustanovitelji: Bartol Milan, Maribor, Ce-

sta 14. divizije 5, vstop 26. 7. 1990, vložek
515.495,73 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lepener Peter, Maribor, Antoličičeva
14, vstop 26. 7. 1990, vložek 515.495,73
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vesenjak
Franc, Maribor, Bresterniška 180, vstop
26. 7. 1990, vložek 515.795,73 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ročenovič Mili-
voj, izstop 20. 8. 1996; Stergar Boris, iz-
stop 20. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-108116
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00463 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa ELKOM, tovarna stikal-
nih naprav, p.o. – v stečaju, sedež: Šen-
tiljska cesta 49, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00923/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Firma: ELKOM, tovarna stikalnih na-
prav, p.o.

Dne 6. 5. 1997 se vpiše zaznamba ste-
čajnega senata z dne 11. 3. 1997:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom ELKOM, tovarna stikalnih naprav, p.o.,
Maribor – v stečaju se ustavi.

Stečajni postopek se nadaljuje zoper ste-
čajno maso ELKOM-a, Tovarne stikalnih na-
prav, p.o., Maribor – v stečaju iz katere  se
poplačajo upniki.

Rg-108118
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00039 z dne 8. 5. 1997
pod št. vložka 1/10164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122045
Firma: AVTO PLUS, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Ana, Pernica, Vo-

sek 30, vstop 14. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krajnc Franc, Pernica, Vosek 30,
imenovan 14. 1. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Krajnc Ana, imenova-
na 14. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 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; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-108120
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00308 z dne 8. 5. 1997
pod št. vložka 1/10160/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123157
Firma: FREUDENBERG GOSPODINJ-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-

sta 42
Osnovni kapital: 35,000.000 SIT
Ustanovitelj: FREUDENBERG HAUS-

HALTSPRODUKTE VERWALTUNGS GMBH,
Weinheim 69465, Nemčija, vstop 14. 2.
1997, vložek 35,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Andree Prosenc Tjaša, Ljubljana,
Wolfova 1, imenovana 14. 2. 1997 in sicer
začasno, do imenovanja direktorja. Pred-
hodno soglasje generalne skupščine pa po-
trebuje za naslednje ukrepe: določitev ali
sprememba načel podjetniške politike; po-
trditev ali sprememba finančnega in investi-
cijskega načrta za naslednje poslovno leto;
ukrepi, ki se razlikujejo od potrjenega fi-
nančnega in investicijskega načrta; najema-
nje ali prenehanje bančnih obveznosti; na-
jemanje ali odobritev posojil, če niso v okvi-
ru normalnega poslovanja, vsi družbeniki, in
če je zastopana vsaj polovica osnovnega
kapitala, razen če v zakonu ali družbeni po-
godbi ni predvideno drugače; prevzem po-
roštev, garancij, ali drugih obveznosti za tret-
je osebe, ki presegajo običajno poslovanje
trgovske dejavnosti družbe; sprejem novih
poslovnih dejavnosti, delna ali celotna opu-
stitev poslovnih dejavnosti, ki so se oprav-
ljale v preteklosti, ustanovitev in ukinitev
obratovalnic in poslovalnic; pridobitev ali od-
tujitev obratov ali delnih obratov; pridobitev,
odtujitev ali obremenitev udeležb pri drugih
podjetjih; sklepanje, sprememba ali prene-
hanje delovnih pogodb z vodilnimi na-
meščenci ter določitev njihovega plačila;
sklenitev ali sprememba dogovorov o od-
pravnini z vodilnimi udeleženci, ki izstopajo
iz družbe; postavitev ali sprememba splo-
šnih načel o obratnem pokojninskem zava-
rovanju; sklenitev, sprememba ali preneha-
nje pokojninskih dogovorov s posameznimi
sodelavci; uvajanje in prilagoditev posebnih
plačil delodajalcem; pridobitev, odtujitev ali
obremenitev zemljišč, zemljiških pravic in
pravic na zemljiščih; pridobitev, odtujitev ali
prenehanje dolgoročnih ali pomembnih po-
godb, zlasti najemnih pogodb; vodenje po-
stopkov in sklenitev poravnav z vrednostjo
spornega predmeta, ki presega 50.000
DEM ali z ustrezno vrednostjo v SIT; drugi
posli in ukrepi, ki presegajo običajno poslo-
vanje trgovske dejavnosti družbe.

Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
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Rg-108123
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01166 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa DRAVSKE ELEKTRARNE
MARIBOR, p.o., sedež: Obrežna 170,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/00278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje javnega podjetja,
spremembo organizacijske oblike, osnov-
nega kapitala, omejitev pooblastil zastopni-
ka in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5044286
Firma: DRAVSKE ELEKTRARNE MARI-

BOR, d.o.o.
Skrajšana firma: DEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: j.p.
Osnovni kapital: 114.819,507.158,80 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 8. 1996,
vložek 114.819,507.158,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kralj Ivan, Orehova vas, Ulica Milke
Volk 61, Radizel, imenovan 30. 10. 1996,
za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad
80,000.000 tolarjev, o prometu z nepre-
mičninami in najemanju dolgoročnih kredi-
tov potrebuje soglasje nadzornega sveta;
Močnik Zdravko, Maribor, Gregorčičeva
32a, imenovan 1. 2. 1991, zastopa družbo
kot tehnični vodja, v odsotnosti direktorja
ima enaka pooblastila kot direktor.

Člani nadzornega sveta: Đonlagič Dali,
Verbančič Danilo in Vrečko Alojz, vstopili
2. 2. 1995; Trček Janez, vstopil 5. 10.
1995; Ilc Aleš, vstopil 2. 2. 1995 ter Kobolt
Jože in Pok Erik, vstopila 21. 2. 1995.

Rg-108124
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00389 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZOM, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Partizanska cesta 13a, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5301467
Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:

85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-108126

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00820 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa MARIBORSKA HRANIL-
NICA IN POSOJILNICA, d.o.o., sedež:
Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor,
pod vložno št. 4/00026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
družbe, osnovnega kapitala, poslovnih de-
ležev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5398622
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5
Osnovni kapital: 33,672.679,60 SIT

Ustanovitelji: TI KLUB, d.d., Maribor,
Svetozarevska 10, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 4,904.398,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Tima Košaki, tovarna mesnih izdel-
kov, Maribor, Oreško nabrežje 1, vstop
8. 10. 1991, vložek 476.928,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mariborska mle-
karna, d.o.o., Maribor, Osojnikova 5, vstop
8. 10. 1991, vložek 191.491,40 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tekol, p.o., Mari-
bor, Ulica Pohorskega bataljona 14, vstop
8. 10. 1991, vložek 48.722,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; DP RIBE, p.o., Mari-
bor, Partizanska cesta 6, vstop 8. 10.
1991, vložek 906,364,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; VEMA VELETRGOVINA
EXPORT-IMPORT, p.o., Maribor, Tržaška
cesta 65, vstop 8. 10. 1991, vložek
191.491,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; AGROKOMBINAT MARIBOR, p.o.,
Maribor, Partizanska cesta 6, vstop 8. 10.
1991, vložek 448.681,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TP PREHRANA, d.d.,
Maribor, Kardeljeva 59, vstop 8. 10. 1991,
vložek 448.709,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; DP INTES MLIN IN TESTENINE,
p.o., Maribor, Meljska cesta 19, vstop
8. 10. 1991, vložek 906.828,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kramberger Iva-
na, Maribor, Kletarska 8, vstop 8. 10.
1991, vložek 91.392,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rupnik Danilo-Venčeslav, Ma-
ribor, Koroška cesta 122, vstop 8. 10.
1991, vložek 48.772,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ekonomski inštitut, d.o.o.,
Maribor, Razlagova 22, vstop 8. 10. 1991,
vložek 191.491,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Dolenc Fanika, Maribor, Leto-
njeva 6, vstop 8. 10. 1991, vložek
48.772,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peče Ljubomir, Kamnica, Klinčevih 8, vstop
8. 10. 1991, vložek 95.745,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Svila tekstilna tovar-
na, d.d., Maribor, Ob Dravi 6, vstop 8. 10.
1991, vložek 4,126.678,70 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TIMA HOLDING, d.d.,
Maribor, Svetozarevska 10, vstop 8. 10.
1991, vložek 1,553.766,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TP PRESKRBA, p.o.,
Poljčane, Bistriška 54, vstop 8. 10. 1991,
vložek 91.325,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Košat Tomaž, Pesnica pri Maribo-
ru, Gačnik 83d, vstop 8. 10. 1991, vložek
95.745,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kravanja Vojko, Šentilj v Slovenskih Gori-
cah, Šentilj 123a, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 48.772,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; DP KRUH PECIVO, p.o., Maribor, Uli-
ca Jožice Flander 2, vstop 8. 10. 1991,
vložek 908.178,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; FLORINA, p.o., Maribor, Vita
Kraigherja 8, vstop 8. 10. 1991, vložek
48.772,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KVIK, d.d., Maribor, Gosposka 8-10, vstop
8. 10. 1991, vložek 180.587,40 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; AGROOSKRBA,
p.o., Maribor, Vodovodna 7, vstop 8. 10.
1991, vložek 48.772,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; GZP MARIBORSKI TISK,
d.d., Maribor, Tržaška 14, vstop 8. 10.
1991, vložek 476.928,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TP GORICE ŠENTILJ,
p.o., Šentilj v Slovenskih Goricah, Šentilj
69a, vstop 8. 10. 1991, vložek 91.292,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; ADRIATIC,

d.d., Koper, Ljubljanska 3a, vstop 8. 10.
1991, vložek 476.928,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jerman Janez, Maribor,
Trubarjeva 23, vstop 8. 10. 1991, vložek
48.772,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
TP KOLONIALE, d.d., Maribor, Tržaška ce-
sta 39, vstop 8. 10. 1991, vložek
91.336,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
MAXINA, d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra
1, vstop 8. 10. 1991, vložek 91.270,90
SIT, odgovornost: ne odgovarja; FISK,
d.o.o., Maribor, Prešernova 1, vstop 8. 10.
1991, vložek 91.383,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; KRAFT & WERK, d.o.o., Ma-
ribor, Aškerčeva 9, vstop 8. 10. 1991, vlo-
žek 180.977,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Martinšek Ivan, Maribor, Zrinjske-
ga 34, vstop 8. 10. 1991, vložek
95.745,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ramšak Matjaž, Maribor, Medvedova 6, vs-
top 8. 10. 1991, vložek 48.772,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; TP KLAS, p.o.,
Maribor, Ptujska cesta 95, vstop 8. 10.
1991, vložek 91.287,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; ZAVAROVALNICA MARIBOR,
Maribor, Cankarjeva 3, vstop 8. 10. 1991,
vložek 8,338.387,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Studenčnik Zmago, Maribor, Ar-
nolda Tovornika 11, vstop 21. 12. 1992,
vložek 142.718,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; RAZVOJNI CENTER, d.o.o., Ma-
ribor, Svetozarevska 10, vstop 8. 10. 1991,
vložek 91.287,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rihter Peče Nevenka, Kamnica,
Klinčevih 8, vstop 8. 10. 1991, vložek
95.745,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bihar Dušan, Maribor, Rožletova 22, vstop
31. 12. 1992, vložek 48.772,90 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ramšak Anica,
Maribor, Medvedova 6, vstop 31. 12.
1992, vložek 48.772,90 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rapoc Dušan, Maribor, Me-
telkova 41, vstop 14. 1. 1993, vložek
182.768,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; INVESTA, d.o.o., Maribor, Koseske-
ga 34, vstop 19. 2. 1993, vložek
191.491,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; JEKLOTEHNA SPE MALOPRODAJA,
d.d., Maribor, Partizanska cesta 32, vstop
31. 5. 1993, vložek 95.745,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; SAFE INVEST,
d.o.o., Maribor, Prešernova 1, vstop
20. 11. 1993, vložek 3,846.291,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EL TEN, d.o.o.,
Maribor, Koroška cesta 61, vstop 2. 12.
1993, vložek 142.718,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slana Tomaž, Maribor,
Betnavska 30, vstop 30. 12. 1993, vložek
91.389,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
FISK V.Z.M., d.o.o., Šentilj v Slovenskih
Goricah, Šentilj 120b, vstop 31. 12. 1993,
vložek 1,909.514,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TP OCM, d.o.o., Maribor, Sve-
tozarevska 10, vstop 8. 10. 1991, vložek
95.745,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
KOMUNAPROJEKT, d.o.o., Maribor, Parti-
zanska cesta 3-5, vstop 25. 2. 1994, vlo-
žek 464,177.80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-108127
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00849 z dne 9. 5. 1997
pri subjektu vpisa KBM-INFOND, družba
za upravljanje, d.o.o., sedež: Trg svobo-
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de 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09041/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5822416
Osnovni kapital: 450,000.000 SIT
Ustanovitelji: NOVA KREDITNA BANKA,

d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
16. 12. 1993, vložek 306,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ZAVAROVAL-
NICA MARIBOR, d.d., Maribor, Cankarjeva
3, vstop 2. 3. 1994, vložek 67,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; FINEA,
d.o.o., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10,
vstop 2. 3. 1994, vložek 22,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; MARIBORSKA
BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, vstop 2. 3.
1994, vložek 18,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; SPEM, d.o.o., Maribor,
Gregorčičeva 17, vstop 2. 3. 1994, vložek
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavlin Branko, Maribor, Ulica Borisa Vinter-
ja 5, vstop 2. 3. 1994, vložek 22,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; DEJ,
d.o.o., Postojna, Vojkova 12, vstop 5. 12.
1994, vložek 9,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-108128
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00285 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa UNDINA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
Pohorskega bataljona 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/08362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, zastopni-
kov in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5906873
Ustanovitelj: Holjević Vladimir, Maribor,

Štantetova 6, vstop 18. 3. 1996, vložek
1,643.175 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muraus Jernej, izstop 10. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Holjević Vladimir, imenovan 18. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Muraus Jernej, razrešen 10. 2. 1997.

Rg-108129
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00329 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa POKRAJINSKI ARHIV
MARIBOR, p.o., sedež: Glavni trg 7, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00501/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa in omejitev zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5057183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Miroslav, Maribor, Borštniko-
va 27, imenovan 3. 6. 1996, pri odločanju
o statusnih spremembah, pri določanju o
razširitvi prostorskih in tehničnih zmogljivo-
sti, pri investicijskih odločitvah nad
1,000.000 SIT, pri določanju cen storitve,
pri sprejemanju letnega delovnega načrta in
zaključnega poročila, enako finančnega na-
črta, pri ustanavljanju in ukinitvi poslovnih
enot, potrebuje soglasje razširejnega sveta
arhiva.

Rg-108132
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00307 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa E.M.S., trgovina, posred-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Zgornja
Kungota 38, 2201 Zgornja Kungota, pod
vložno št. 1/05719/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča sprermembo priimka
ustanoviteljice in zastopnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5616107
Ustanovitelja: Hoedl Ivana, Zgornja Kun-

gota, Zgornja Kungota 38, vstop 7. 4.
1992, vložek 767.529 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hoedl F. Bernhard, 8010
Graz, Avstrija, Johan Strauss Gasse 21, vs-
top 7. 4. 1992, vložek 737.223 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hoedl F. Bernhard, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Hoedl Ivana, imenovana 7. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108133
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00467 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa ANKER, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Gajštova 16, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/04870/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
tipa zastopnika, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5667518
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Skerbinjek Marijan, Maribor, Gajšto-
va ulica 16, imenovan 30. 4. 1997; direk-
torica Skerbinjek Lutar Andreja, Maribor,
Gajštova ulica 16, imenovana 26. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 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; 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;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, 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; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
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;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 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-108137
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00338 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/10155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189816
Firma: BREZLA-BREČKO & CO., trgo-

vina, posredovanje in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: BREZLA-BREČKO &

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

odgovornostjo
Sedež: 2213 Zgornj Velka, Zgornja

Velka 43c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Brečko Branka in Brečko

Saša, oba iz Maribora, Gorkega ulica 39,
vstopila 26. 2. 1997, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Brečko Branka, imenovana 26. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Brečko Saša, imenovan 26. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovi-
na 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

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-108140
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00290 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa ENGRO-BARTA, podjet-
je za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Kragujevških žrtev b.š., 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/01940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5379466
Sedež: 2000 Maribor, Kragujevških

žrtev 6
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 5. 5. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-108143
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01135 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa ENERGOCONSULTING,
podjetje za inženiring, storitve, trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Kočevarje-
va ulica 7, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, osnov-
nega kapitala in poslovnih deležev, dejav-
nosti, tipa zastopnika, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5685133
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 86
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: Perhavc Borut, Maribor,

Dupleška cesta 139a, vstop 27. 11. 1992,
vložek 5,400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vavpotič Marjan, Maribor, Arnolda
Tovornika 19, vstop 27. 11. 1992, vložek
4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kirbiš Anton, Ruše, Bezena 4d, vstop

27. 11. 1992, vložek 1,800.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vavpotič Marjan, imenovan 8. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Perhavc Borut, imenovan 27. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-108144
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00372 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/10157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189298
Firma: DEUTZ ENGINEERING, družba

za projektiranje, proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o.

Skrajšana firma: DEUTZ ENGINEE-
RING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2211 Pesnica pri Mariboru,
Pesniška 20a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DEUTZ AG, Koln 51063,

Nemčija, Deutz Mulheimer Strasse
147-149, vstop 28. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zadravec Janez, Maribor, Klinetova
2, imenovan 28. 2. 1997, zastopa z omeji-
tvijo, da potrebuje privolitev ustanovitelja
družbe za: nakup, prodajo in obremenitev
nepremičnin; sklepanje meničnih poslov;
najemanje kreditov; sklepanje pogodb v
vrednosti preko 35.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
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venije na dan sklenitve pogodbe; ostale fi-
nančne in poslovne aktivnosti, če te ne slu-
žijo neposredno in izrecno poslovnim ciljem
družbe; prokurist Moser Franz, Kurten
51515, Nemčija, Heiligenstrock 1, imeno-
van 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-108145
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00344 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa EXKLUSIVE CAR, pod-
jetje za zastopništvo in posredovanje,
d.o.o., sedež: Glavni trg 17b, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5724503
Firma: BAVARIA PROMOTION, založ-

ništvo in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BAVARIA PROMO-

TION, d.o.o.
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Zi-

danškova ulica 17
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 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; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 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.

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.

Rg-108150
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00625 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
LENART, z.o.o., sedež: Jurovska cesta
1a, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
pod vložno št. 1/09153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5151112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mencigar Franc, razrešen 15. 5.
1996; direktorica Peserl Kristina, Lenart v
Slovenskih Goricah, Spodnji Porčič 21a,
imenovana 16. 5. 1996, zastopa z omejitvi-
jo prodaje nepremičnin.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 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; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,

deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
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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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme zadruga
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme zadruga opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-108151
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00022 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa PRIMA, zavarovalna
družba, d.d., sedež: Gregorčičeva ulica
37, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5450900
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Fel-

ser Wolfgang, Pekre-Limbuš, Pod klancem
19b, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
kot predsednik uprave skupaj z drugim čla-
nom uprave; član uprave Ivanjko Šime, Ma-
ribor, Lorgerjeva 5, imenovan 1. 1. 1995,
zastopa družbo skupaj z drugim članom
uprave; član uprave Mikič Marko, Maribor,
Štrekljeva 76, imenovan 8. 1. 1997, zasto-
pa družbo skupaj z drugim članom uprave;
direktorica Postružnik Janja, razrešena 8. 1.
1997.

Rg-108155
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00863 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa M.P.P. GONILA, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09858/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5939933

Osnovni kapital: 36,574.031 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
17. 4. 1996, vložek 36,574.031 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-108159
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01306 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
PESNICA, z.o.o., sedež: Pesnica 20,
2211 Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/09182/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev VINARSKO-SADJAR-
SKE ZADRUGE, z.o.o., spremembo dejav-
nosti, tipa zastopnika in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5147026
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rožman Boris, Maribor, Počehova
52, imenovan 1. 8. 1996, zastopa in pred-
stavlja zadrugo z omejitvijo, da sklepa po-
godbe o nakupu in prodaji nepremičnin po
sklepu upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 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; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 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; 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme zadruga
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro K
74.14 ne sme zadruga opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.

Dne 21. 5. 1997 se vpiše pripojitev
zadruge: VINARSKO-SADJARSKA ZADRU-
GA, z.o.o., Maribor, Partizanska cesta
12/II, registrski vložek številka 1/9179-00.

Rg-108161
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01095 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BE-
NEDIKT V SLOVENSKIH GORICAH, p.o.,
sedež: Benedikt v Slovenskih goricah,
2234 Benedikt, pod vložno št.
1/00048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena zavoda, naslova
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti, za-
stopnika, uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in organiziranje javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5084032
Firma: JAVNI VZGOJNOIZOBRA-

ŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BE-
NEDIKT

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2234 Benedikt, Benedikt 15
Ustanovitelj: Občina Lenart, Lenart v Slo-

venskih Goricah, vstop 13. 9. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Horvat Irena, razrešena 31. 8.
1996; ravnatelj Jakopec Feliks, Sveta Troji-
ca, Zgornje Verjane 24, imenovan 1. 9.
1996, zastopa zavod brez omejitev, kot vr-
šilec dolžnosti.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti za-
voda, ki so nastale ob opravljanju 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-108162
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00228 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa LESING, podjetje za raz-
voj, trženje in inženiring notranje opre-
me, d.o.o., sedež: Počehova 12, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01151/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5303095
Firma: LESING, trgovina in storitve,

d.o.o.
Ustanovitelja: Kolar Alojz, izstop 1. 2.

1997; Senica Joseph, Karlsruehe 7500,
Nemčija, Taubenstrasse 1, vstop 2. 11.
1989, vložek 10.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šoštarič Ivanka, Maribor, Rad-
vanjska cesta 42, vstop 1. 2. 1997, vložek
2,396.896 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolar Alojz, razrešen 20. 2. 1997;
direktorica Šoštarič Ivanka, Maribor, Rad-
vanjska cesta 42, imenovana 20. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
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; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
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; 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 Posredni-

štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na 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
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108164
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01140 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALUPAK, podjetje za
proizvodnjo oplemenitenih folij, d.o.o.,
sedež: Partizanska 38, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/08011/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnega deleža, dejav-
nosti, družbene pogodbe in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5744946
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metalnih

polizdekov, d.o.o., izstop 20. 6. 1996; TE-
LOH, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Moše Pijade 26, vstop
15. 9. 1993, vložek 247,993.936 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6024 Cestni tovorni promet; 7134 Da-
janje 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.

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-108166
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01315 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa IMPOL, industrija me-
talnih polizdelkov, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 38, 2310 Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/00460/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v del-
niško družbo, spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti, tipa zastopni-
kov in omejitev ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5040736
Firma: IMPOL, imdustrija metalnih po-

lizdelkov, d.d.
Skrajšana firma: IMPOL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.963,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije,

Ljubljana, Dunajska 104, vstop 29. 9.
1992, vložek 3.962,996.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; IMPOL-TEHNIKA,
podjetje za avtomatizacijo, montažo, vzdr-
ževanje, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Partizanska 38, vstop
23. 4. 1997, vložek 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; UNIDEL, podjetje za
zaposlovanje in usposabljanje invalidnih
oseb, d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizan-
ska 38, vstop 23. 4. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; IMPOL
SERVIS, podjetje za opravljanje servisnih
dejavnosti, d.o.o., Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 38, vstop 23. 4. 1997, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IMPOL-STANOVANJA, podjetje za pridobi-
vanje, upravljanje in oddajanje stanovanj,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 39,
vstop 23. 4. 1997, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Čokl Jernej, Hoče, Stara cesta 60, imeno-
van 24. 4. 1997, zastopa družbo kot pred-
sednik uprave. Uprava lahko sklepa s pred-
hodnim soglasjem nadzornega sveta nasled-
nje posle: sklepanje, odpoved ali spremi-
njanje kakršnekoli pogodbe ali izvrševanje
pravnih poslov izven okvira rednega in obi-
čajnega teka poslovanja družbe; najemanje
dolgoročnih kreditov in posojil ter sklepanje
dolgoročnih pravnih poslov, pri katerih se
obveznosti družbe zavarujejo s hipotekami,
če vrednost glavnice oziroma posla prese-
ga znesek tolarske protivrednosti 100.000
(sto tisoč) DEM; najemanje in dajanje krat-
koročnih posojil ali kreditov ter sklepanje
kratkoročnih pravnih poslov, pri katerih druž-
ba zavaruje obveznosti oziroma terjatve s
hipoteko in pri katerih skupna vrednost sal-
da presega tolarsko protivrednost
13,000.000 (trinajst milijonov) DEM; naje-
manje in dajanje garancij za kratkoročne
kredite, katerih vrednost presega tolarsko
protivrednost 6,000.000 (šest milijonov)
DEM; odpiranje akreditivov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost
2,500.000 (dva milijona petstotisoč) DEM;
pridobitev, odtujitev in obremenjevanje ne-
premičnin; član uprave Leskovar Vladimir,
Laporje, Laporje 55, imenovan 24. 4.

1997; uprava lahko sklepa s predhodnim
soglasjem nadzornega sveta naslednje po-
sle: sklepanje, odpoved ali spreminjanje ka-
kršnekoli pogodbe ali izvrševanje pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; najemanje dolgo-
ročnih kreditov in posojil ter sklepanje dol-
goročnih pravnih poslov, pri katerih se ob-
veznosti družbe zavarujejo s hipotekami, če
vrednost glavnice oziroma posla presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000 (sto
tisoč) DEM; najemanje in dajanje kratkoroč-
nih posojil ali kreditov ter sklepanje kratko-
ročnih pravnih poslov, pri katerih družba
zavaruje obveznosti oziroma terjatve s hipo-
teko in pri katerih skupna vrednost salda
presega tolarsko protivrednost 13,000.000
(trinajst milijonov) DEM; najemanje in daja-
nje garancij za kratkoročne kredite, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
6,000.000 (šest milijonov) DEM; odpiranje
akreditivov, katerih vrednost presega tolar-
sko protivrednost 2,500.000 (dva milijona
petstotisoč) DEM; pridobitev, odtujitev in
obremenjevanje nepremičnin; član uprave
Žunec Adolf, Limbuš – Bistrica ob Dravi,
Novo naselje 28, imenovan 24. 4. 1997;
uprava lahko sklepa s predhodnim soglas-
jem nadzornega sveta naslednje posle: skle-
panje, odpoved ali spreminjanje kakršneko-
li pogodbe ali izvrševanje pravnih poslov iz-
ven okvira rednega in običajnega teka po-
slovanja družbe; najemanje dolgoročnih
kreditov in posojil ter sklepanje dolgoročnih
pravnih poslov, pri katerih se obveznosti
družbe zavarujejo s hipotekami, če vred-
nost glavnice oziroma posla presega zne-
sek tolarske protivrednosti 100.000 (sto ti-
soč) DEM; najemanje in dajanje kratkoroč-
nih posojil ali kreditov ter sklepanje kratko-
ročnih pravnih poslov, pri katerih družba
zavaruje obveznosti oziroma terjatve s hipo-
teko in pri katerih skupna vrednost salda
presega tolarsko protivrednost 13,000.000
(trinajst milijonov) DEM; najemanje in daja-
nje garancij za kratkoročne kredite, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
6,000.000 (šest milijonov) DEM; odpiranje
akreditivov, katerih vrednost presega tolar-
sko protivrednost 2,500.000 (dva milijona
petstotisoč) DEM; pridobitev, odtujitev in
obremenjevanje nepremičnin; član uprave
Žerjav Janko, Maribor, Kersnikova 9, ime-
novan 24. 4. 1997; uprava lahko sklepa s
predhodnim soglasjem nadzornega sveta
naslednje posle: sklepanje, odpoved ali
spreminjanje kakršnekoli pogodbe ali izvr-
ševanje pravnih poslov izven okvira redne-
ga in običajnega teka poslovanja družbe;
najemanje dolgoročnih kreditov in posojil
ter sklepanje dolgoročnih pravnih poslov,
pri katerih se obveznosti družbe zavarujejo
s hipotekami, če vrednost glavnice oziroma
posla presega znesek tolarske protivredno-
sti 100.000 (sto tisoč) DEM; najemanje in
dajanje kratkoročnih posojil ali kreditov ter
sklepanje kratkoročnih pravnih poslov, pri
katerih družba zavaruje obveznosti oziroma
terjatve s hipoteko in pri katerih skupna
vrednost salda presega tolarsko protivred-
nost 13,000.000 (trinajst milijonov) DEM;
najemanje in dajanje garancij za kratkoroč-
ne kredite, katerih vrednost presega tolar-
sko protivrednost 6,000.000 (šest milijo-
nov) DEM; odpiranje akreditivov, katerih
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vrednost presega tolarsko protivrednost
2,500.000 (dva milijona petstotisoč) DEM;
pridobitev, odtujitev in obremenjevanje ne-
premičnin.

Člani nadzornega sveta: Ojsteršek Bo-
jan, Simac Igor in Gerjovič Ivan, vsi vstopili
23. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-108169
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01010 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa ART PAGOS, zavod za
kulturo, vzgojo in izobraževanje, sedež:
Kneza Koclja 9, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09312/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova fir-
me, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5844924
Firma: ART PAGOS, zavod za kuturo
Sedež: 2000 Maribor, Patrizanska ce-

sta 47

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Marinšek Marta, razrešena 17. 5.
1996; direktor Brankov Miloš, Maribor, Uli-
ca heroja Šlandra 13, imenovan 17. 5.
1996, zastopa zavod brez omejitev; direk-
tor Kocbek Zlatko, Zgornje Velka, Spodnja
Velka 108, imenovan 17. 5. 1996, zastopa
zavod brez omejitev; direktor Orešič David,
Maribor, Koseskega 20, imenovan 17. 5.
1996, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-108170
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01079 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GUS-
TAVA ŠILIHA MARIBOR, p.o., sedež: Maj-
cigerjeva 31, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00292/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5085411
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ravna-

teljica Kaiser Zdenka, Maribor, Ulica Maro-
hovih 20, imenovana 1. 9. 1996, zastopa
brez omejitev; Lenart Rudolf, Rače, Ješenca
14, imenovan 1. 9. 1994, zastopa kot po-
močnik ravnatelja, brez omejitev; ravnateljica
Leskovar Nikolaja, razrešena 1. 9. 1996.

Rg-108171
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00313 z dne 21. 5. 1997
pod št. vložka 1/10171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189760
Firma: MATVOZ, elektroprojektiranje,

izvajanje, nadzor, d.o.o.
Skrajšana firma: MATVOZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica heroja

Šaranoviča 27
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Matvoz Verica, Maribor,

Ulica heroja Šaranoviča 27, vstop 17. 3.
1997, vložek 1,505.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matvoz Verica, imenovana 17. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
4531 Električne inštalacije; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-108173
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00437 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa GENERAL PARCEL, špe-

dicija in logistika, d.o.o., sedež: Aero-
drom Maribor-Slivnica, 2312 Orehova
vas-Slivnica, pod vložno št. 1/09613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5900913
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Bohme Dieter, Graz 8051, Avstrija,
Fischeraustrasse 55, imenovan 20. 4.
1995; direktor Blažke Peter, razrešen
13. 3. 1997; direktor Šket Dušan, Maribor,
Borštnikova 49, imenovan 13. 3. 1997, za-
stopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da
sklepa pravne posle ob sopodpisu prokuri-
sta.

Rg-108175
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00565 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa MERINKA-MATAIR,
d.o.o., sedež: Žitna 12, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/04218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5509955
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bohl Franc, razrešen 31. 1. 1997;
direktorica Kaučič Nevenka, Maribor, Kot-
nikova ulica 6, imenovana 1. 2. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-108176
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00386 z dne 14. 5. 1997
pod št. vložka 1/10165/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189450
Firma: KEEK INTERNATIONAL, druž-

ba za gradbeništvo, storitve in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: KEEK INTERNATIO-
NAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Ribniška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kocuvan Avguština, Vi-

dem ob Ščavnici, Jamna 11a, vstop 1. 4.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kocuvan Primož, Videm ob Ščavnici,
Biserjane 6a, imenovan 1. 4. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev; direktor Kocuvan
Branko, Videm ob Ščavnici, Biserjane 6a,
imenovan 1. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0125 Reja drugih živali; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01420 Storitve za živinorejo
brez veterinarskih storitev; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1520 Predelava in
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konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 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;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2710 Proizvodnja železa, jekla, fe-
rozlitin 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; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3110 Proizvodnja elektromotor-
jev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;

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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-

mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 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; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
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niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 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; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro 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-108177
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00387 z dne 15. 5. 1997
pri subjektu vpisa SIRING, podjetje za tr-
govino, zastopništvo in raziskave, d.o.o.,
sedež: Ipavčeva 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07222/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova družbenice in zastopnice, dejavnosti,
akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5709784
Firma: SIRING, družba za proizvodnjo,

gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in sto-
ritve, d.o.o.

Ustanoviteljica: Milatovič Danica, 8000
München, 80 Nemčija, St. Wolfgang Platz
9b, vstop 9. 11. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Milatovič Danica, imenovana 9. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Milatovič Marija, Maribor, Ipavčeva 18,
imenovana 23. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Muller Srečko, Mari-
bor, Ipavčeva 18, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo z omejitvijo sklepanja poslov
v vrednosti nad 10.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 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 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; 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 in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2464 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zvoka; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 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; 2661 Proizvodnja be-

tonskih 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; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja 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; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
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la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim

orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 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; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij

za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 92711
Prirejanje klasičnih iger na srečo; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

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 menjal-
nic; 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; pod šifro O 92.711 sme družba oprav-
ljati samo tiste igre na srečo, ki se občasno
prirejajo v okviru kulturnega, športnega ali
zabavnega programa in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT.
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Rg-108180
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00456 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/10166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189689
Firma: RBTIM, podjetje za trgovino,

storitve, založništvo in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: RBTIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Obrežna uli-

ca 89
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezjak Romana, Mari-

bor, Obrežna ulica 89, vstop 14. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bezjak Romana, imenovana 14. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Bezjak Franc, Maribor, Obrežna ulica
89, imenovan 14. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
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; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina

na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in 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; 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; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
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 ra-
zen orožja in streliva; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-108181
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00357 z dne 14. 5. 1997
pod št. vložka 1/10097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189387
Firma: BELRIB, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: BELRIB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Lenardonova

ulica 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beeck Uwe, 49811 Lingen,

ZR Nemčija, IM Erlengrund 17a, vstop
21. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Beeck Uwe, imenovan 21. 2. 1997;
direktorica Majcenič Marija, Maribor, Le-
nardonova ulica 38, imenovana 21. 2.
1997, zastopa družbo skupaj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 14. 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 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;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 10 / 12. 2. 1998 / Stran 997

na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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.

Rg-108182
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01173 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA BAN-
KA MARIBOR, d.d., Maribor,
PODRUŽNICA SLOVENSKA BISTRICA,
sedež: Titova 55, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/09242/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 586058066
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Erker Janez, razrešen 31. 8. 1996;
direktor Lavrenčič Boris, Maribor, Kersni-
kova ulica 4, imenovan 1. 9. 1996, zastopa
Novo KBM, d.d., Podružnico Slovenska Bi-
strica skladno s pooblastili Uprave Nove
Kreditne banke Maribor, d.d.

Rg-108188
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01174 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA BAN-

KA MARIBOR, d.d., Maribor,
PODRUŽNICA PTUJ, sedež: Novi trg 6,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09242/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5860580067
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Korez Martina, razrešena 31. 8.
1996; direktor Kovačič Matjaž, Maribor, Ko-
roška cesta 120, imenovan 1. 9. 1996, za-
stopa Novo KBM, d.d., Podružnico Ptuj
skladno s pooblastili Uprave Nove Kreditne
banke Maribor, d.d.

Rg-108189
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00947 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa SPRING, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mladin-
ska 44, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme,
družbenikov, poslovnega deleža, dejavno-
sti, zastopnikov, tipa zastopnika, družbene
pogodbe in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5534763
Firma: SPRING, arhitekturni biro To-

maž Kancler, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 22
Ustanovitelj: Pavčič Vojko, izstop 1. 7.

1996; Kancler Tomaž, Maribor, Gregorči-
čeva 22, vstop 15. 12. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pavčič Vojko, razrešen 1. 7. 1996;
direktor Kancler Tomaž, imenovan 1. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.
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Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-108195
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00283 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa BPI, biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., sedež: Mlinska
ulica 32, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/02581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5397014
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bartol Milan, razrešen 16. 10. 1996;
direktor Vesenjak Franc, Maribor, Brester-
niška 180, imenovan 16. 10. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-108198
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01236 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa INFOND-ZLAT, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Trg svobode 6, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09680/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo statuta in predložitev zapi-
snika skupščine z dne 22. 10. 1996 s temi-
le podatki:

Matična št.: 5850690
Osnovni kapital: 6.185,733.000 SIT
Dne 12. 5. 1997 se vpiše zaznamba o

predložitvi zapisnika skupščine delniške
družbe INFOND-ZLAT, d.d., ki je bila
22. 10. 1996.

Rg-108199
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00185 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALPCOM, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, export-import in
storitve, d.o.o., sedež: Tomšičeva 24,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/06609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova firme,
dejavnosti, naslova ustanovitelja in zastop-
nika, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5667054
Firma: ALPCOM, podjetje za proizvod-

njo svetil, trgovino, export-import, d.o.o.
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ste-

pišnikova ulica 1
Ustanovitelj: Plavčak Robert, Slovenska

Bistrica, Ulica Nikola Tesla 16, vstop 25. 9.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plavčak Robert, imenovan 25. 9.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 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; 5152 Trgovina na de-

belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen
orožja in streliva.

Rg-108200
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00004 z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa CERTUS, avtobusni pro-
met Maribor, d.d., sedež: Linhartova uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5263433
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Maj-

henič Mirko, Maribor, Ulica Roberta Kukov-
ca 48, imenovan 29. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, kot predsednik druž-
be-glavni direktor. Izjava volje posamezne-
ga člana uprave, učinkuje tako, kot bi jo dali
vsi člani skupno; Gramc Alfonz, Maribor,
Ulica Arnolda Tovornika 9, imenovan
29. 11. 1996, zastopa kot podpredsednik
družbe-direktor prometa, brez omejitev na
svojem delovnem področju, neomejeno le v
času odsotnosti predsednika; izjava volje
posameznega člana uprave učinkuje tako,
kot bi jo dali vsi člani skupno; Varnica Boži-
dar, Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 3a,
imenovan 29. 11. 1996, zastopa kot pod-
predsednik družbe-tehnični direktor, brez
omejitev na svojem delovnem področju,
neomejeno le v odsotnosti predsednika; iz-
java volje posameznega člana uprave učin-
kuje tako, kot da bi jo dali vsi člani skupno.

Rg-108204
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01537 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA, sedež: Tržaška cesta 68a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09400/05 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5881447164
Sedež: 1000 Ljubljana, Čopova uli-

ca 11.

Rg-108205
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00251 z dne 6. 5. 1997
pri subjektu vpisa PATKA, podjetje za tr-
govino, gradbeništvo, gostinstvo, posre-
dovanje in storitve, d.o.o., sedež: Antoli-

čičeva 10, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5587069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lačen Otmar Franc, razrešen 25. 2.
1997; direktorica Lačen Patricija, Maribor,
Antoličičeva 10, imenovana 25. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109577
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01309 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE,
razvoj in inženiring, d.d., sedež: Vetrinj-
ska ulica 2, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5045932
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Sterniša Janez, Maribor, Kamniška
32, imenovan 30. 10. 1996, zastopa javno
podjetje brez omejitev.

Rg-109604
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00914 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa DIAR, podjetje za pro-
jektiranje in storitve, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 19/III, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/06484/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5694515
Sedež: 2000 Maribor, Tomšičeva uli-

ca 21.

Rg-109607
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00764 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa VINABRAS, storitve, tr-
govina in posredništvo, d.o.o., sedež:
Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09820/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme s temile podatki:

Matična št.: 5931029
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 12.

Rg-109638
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00497 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
BORU, Visoka zdravstvena šola, sedež:
Žitna ulica 15, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00857/09 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-109644
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00412 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MINKE
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NAMESTNIK-SONJE, SLOVENSKA BIS-
TRICA, p.o., sedež: Partizanska ulica 20,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča organiziranje vzgojno-izobraževal-
nega zavoda, spremembo imena ustanovi-
telja, dejavnosti, omejitve pooblastil zastop-
nika in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5087694
Firma: OSNOVNA ŠOLA MINKE

NAMESTNIK-SONJE, SLOVENSKA BIS-
TRICA

Ustanovitelj: Občina Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica, vstop 23. 3. 1992, vlo-
žek 22,144.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Klokočovnik Ljudmila, Slovenska
Bistrica, Zgornja Bistrica 87, imenovana
10. 1. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80103 Dejavnost za-
vodov za izobraževanje otrok z motnjami v
razvoju; 85313 Dejavnost socialnovarstve-
nih zavodov za usposabljanje otrok in mla-
dostnikov; 85314 Dejavnost varstveno de-
lovnih centrov; 92511 Dejavnost knjižnic;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-109645
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/01256 z dne 9. 6. 1997
pri subjektu vpisa TELOH ZELENI, družba
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež:
Ulica Moše Pijade 26, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/08985/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, poslovnega deleža,
dejavnosti, družbene pogodbe in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5814103
Osnovni kapital: 148.822.528,55 SIT
Ustanovitelj: TELOH, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Moše Pijade 26, vstop 24. 11. 1993, vlo-
žek 148,882.528,55 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

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-109649
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00134 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa ŽEKAM, ŽIŽEK

MARKUŠ, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.n.o., sedež: Nikova ulica 2, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/09681/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5921309
Ustanovitelj: Žižek Jožef, Lenart v Slo-

venskih Goricah, Nikova ulica 2, vstop
2. 10. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Markuš Branko, izstop
24. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Žižek Jožef, imenovan 2. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Markuš Branko, razrešen 24. 7.
1996.

Rg-109650
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00705 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/10180/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1197207
Firma: ZAVOD-MALO PLESNO GLE-

DALIŠČE, opravljanje plesno-dramskih
prireditev ter izobraževanje

Skrajšana firma: ZAVOD-MALO PLES-
NO GLEDALIŠČE

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 19b
Ustanovitelj: Otrin Iko, Maribor, Gospos-

vetska cesta 19b, vstop 27. 5. 1997, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Otrin Iko, imenovan 27. 5. 1997, za-
stopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-109658
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00676 z dne 12. 6. 1997
pod št. vložka 1/10143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190270
Firma: MAJER’S, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAJER’S, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčičeva

ulica 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Majer Tatjana, Maribor,

Za kalvarijo 3, vstop 20. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majer Tatjana, imenovana 20. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-

nja testenin; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 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-109681
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00537 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa PISK, podjetje za izo-
braževanje, svetovanje in kakovost,
d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09211/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova firme, dejavnosti, akta o
ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845700
Firma: PISK, podjetje za izobraževa-

nje in svetovanje, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 12
Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
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padkov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 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 kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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 drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
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
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-109686
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00435 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa POSSEHL POSEBNE
GRADNJE, d.o.o., sedež: Počehova 12,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, dejavnosti, naslova zastopnika in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5312841
Sedež: 2000 Maribor, Počehovska

ulica 25
Osnovni kapital: 39,601.767,25 SIT
Ustanovitelj: POSSEHL SPEZIALBAU

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER
HAFTUNG, Grieffen A-9112, Avstrija, Grif-
fen 161, vstop 13. 12. 1989, vložek
39,601.767,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sitar Miha, Maribor, Strossmayerjeva
ulica 32a, imenovan 13. 12. 1989, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-109689
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00490 z dne 3. 6. 1997
pri subjektu vpisa FURST, podjetje za špe-
dicijo, gostinstvo in trgovino, d.o.o., se-
dež: Cesta v Log 19, 2341 Pekre-Lim-
buš, pod vložno št. 1/05349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža družbe, naslova ustanovitelja in zastop-
nika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5643066
Sedež: 2345 Bistrica ob Dravi, Cesta

v Log 19
Ustanovitelj: Furst Jože, Bistrica ob Dra-

vi, Cesta v Log 19, vstop 7. 6. 1990, vložek
3,071.885 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furst Jože, imenovan 7. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997: 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; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 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 noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem.

Rg-109690
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/00693 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa PLANUM, podjetje za
gradbeništvo, inženiring in druge stori-
tve, posredništvo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Glavni trg 19c, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe s temile podatki:

Matična št.: 5563674
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 3-5.
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NOVA GORICA

Rg-100438
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02271 z dne 12. 11. 1996
pri subjektu vpisa “20. DECEMBER” Grad-
beništvo, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Marija Kogoja 22,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5709849
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Ajdinoski Adem, Nova Gori-

ca, Marija Kogoja 22, vstop 21. 12. 1992,
vložek 1,525.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ajdinoski Adem, razrešen 21. 12.
1994; direktor Šabić Sefija, Nova Gorica,
Marija Kogoja 22, imenovan 21. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100449
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00586 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa PERFECTA, Gradbena
dela in trgovina, d.o.o., Idrija, sedež: La-
pajnetova 7, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, pove-
čanje kapitala, vstop in izstop družbenikov
in spremembo poslovnih deležev ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467926
Firma: PERFECTA, Vodenje in uprav-

ljanje družb, d.o.o., Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Kosovelova 31
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: SPEKTER, d.o.o., Idrija, iz-

stop 20. 9. 1995; Kurtanjek Marjan, Idrija,
Študentovska 3a, vstop 21. 10. 1990, vlo-
žek 1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jurjavčič Miran, Spodnja Idrija, Mla-
dinska 10, vstop 21. 10. 1990, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vehar Miro, Spodnja Idrija, Slovenska cesta
19, vstop 21. 10. 1990, vložek 1,250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medos Se-
verino, Milje, Via San Giovani 7, vstop
21. 10. 1990, vložek 2,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Črv Marko, Idrija,
Godovič št. 132, vstop 22. 4. 1994, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Platiše Marjan, Cerkno, Platiševa 15, vstop
22. 4. 1994, vložek 250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bezeljak Sonja, Črni
vrh nad Idrijo, Pregriže 11, vstop 22. 4.
1994, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurjavčič Robert, Spodnja
Idrija, Mladinska 10, vstop 22. 4. 1994,
vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lazar Bojan, Idrija, Gore 11, vstop
22. 4. 1994, vložek 250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cvetk Silvester, Gra-
hovo ob Bači, Koritnica 22, vstop 20. 9.
1995, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cvek Armando, Spodnja Idri-
ja, Meline 11, vstop 20. 9. 1995, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7031 De-
javnost 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; 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.

Rg-101170
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01884 z dne 20. 12. 1996
pri subjektu vpisa AKVIZIT, posredovanje
prevoza in tovora, Nova Gorica, d.o.o.,
sedež: Grčna 6a, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00455/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5317274
Firma: AKVIZIT, Posredovanje prevo-

za in tovora, d.o.o.
Skrajšana firma: AKVIZIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Torbica Milan, vstop

27. 11. 1989 in Torbica Martina, vstop
10. 6. 1993, oba iz Nove Gorice, Grčna
6a, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torbica Milan, imenovan 27. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 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 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 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
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kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve.

Rg-101180
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02508 z dne 24. 12. 1996
pri subjektu vpisa TIR, podjetje za trans-
port in trgovino, d.o.o., Idrija, sedež:
Tomšičeva 5, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/02094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5563461
Osnovni kapital: 3,371.686 SIT
Ustanovitelja: Krivec Boris, Idrija, IX. kor-

pus 7b, vstop 25. 1. 1992, vložek
1,719.560 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kogej Marko, Idrija, Ulica Kapetana Mihev-
ca 58, vstop 20. 3. 1993, vložek
1,652.126 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1996:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101205
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02447 z dne 5. 12. 1996
pri subjektu vpisa ČRNI DRIM, Podjetje za

trgovino in gradbeništvo, d.o.o., sedež:
Gradnikove brigade 59, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5663113
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dervišoski Tasim, Struga,

Makedonija, Selo Podgorica, vstop 17. 8.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska 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 debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-101235
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02415 z dne 15. 12. 1996
pri subjektu vpisa GORO, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
Žnidarčičeva 28, 5290 Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/02186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5582202
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gomizelj Romeo, Šempe-

ter pri Gorici, Žnidarčičeva 28, vstop 10. 3.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-103175
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01883 z dne 6. 1. 1997
pri subjektu vpisa GO AVTO, podjetje za
transportne in agencijske storitve,
d.o.o., Tolmin, sedež: Podljubinj 89f,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/02675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5679141
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Torbica Milan, Nova Gori-

ca, Grčna 6a, vstop 9. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
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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; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-103212
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01376 z dne 16. 1. 1997
pri subjektu vpisa RAMARK, Podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ajdovšči-
na, sedež: Lokarjev drevored 5, 5270
Ajdovščina, pod vložno št. 1/02701/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5683203
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šavli Zmago, Ajdovščina,

Lokarjev drevored 5, vstop 26. 10. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Boričič Božo, Branik, Branik 33m,
vstop 26. 10. 1992, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103224
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02633 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa KOBAL, Trgovina, d.o.o.,
Idrija, Kapetana Mihevca 18, sedež: Ka-
petana Mihevca 18, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/00699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411980

Firma: KOBAL, Projektiranje in inženi-
ring, d.o.o.

Skrajšana firma: KOBAL, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Arkova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kobal Slavko, Idrija, Kape-

tana Mihevca 18, vstop 16. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno 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; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-

mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-104754
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02647 z dne 27. 2. 1997
pri subjektu vpisa DEKORIDA, Izdelava za-
ves, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Cankar-
jeva 28, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02395/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5605903
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Firma: DEKORIDA, Izdelava zaves,
d.o.o.

Skrajšana firma: DEKORIDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Leban Ida, Nova Gorica,

Cankarjeva 28, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-104833
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00192 z dne 3. 2. 1997
pri subjektu vpisa ROTOS, proizvodnja
strojne opreme, d.o.o., Idrija, sedež: Ka-
petana Mihevca 13, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/03131/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, vstop in izstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-

kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5771617
Sedež: 5280 Idrija, Vojkova 4
Osnovni kapital: 1,508.807,60 SIT
Ustanovitelj: IMP, Tovarna instalacijske

opreme Idrija, Idrija, Vojkova 4, vstop 29. 5.
1995, vložek 1,508.807,60 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; GOSTOL, goriške stroj-
ne tovarne, p.o., Nova Gorica, izstop 29. 5.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Pavel, razrešen 10. 4. 1996;
direktor Šturm Miloš, Idrija, Mihevčeva ulica
20, imenovan 10. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-104870
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00711 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
TESAL, d.o.o., Anhovo, sedež: Anhovo,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/01734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5513731
Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1997:

2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industijsko proce-
sno krmiljenje; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9000 Sto-
ritve javne higiene.

Rg-105720
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00547 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA, Nova Gorica, d.d., Šempeter pri Go-
rici, sedež: Vrtojbenska 62, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5045410
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Nemec Aleš, Šempeter, Cesta na Ču-
klje 52, razrešen 22. 5. 1995 in dne 23. 5.
1995 ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105725
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00159 z dne 7. 3. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA, Nova Gorica, d.d., Šempeter pri Go-
rici, sedež: Vrtojbenska 62, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, kapi-
tala, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, nadzorni svet, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5045410
Firma: ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d.
Sedež: 2590 Šempeter pri Gorici, Po-

lje 15
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Osnovni kapital: 2.694,746.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA HOLDING, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 14. 12.
1990, vložek 305,314.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Republika Slovenija,
Ljubljana, Ljubljana, vstop 14. 12. 1990,
vložek 68,446.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna skupnost Nova Gorica, No-
va Gorica, vstop 14. 12. 1990, vložek
4,312.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Mari-
bor, Področje Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 21, vstop 14. 12. 1990, vložek
38,536.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Dubrovnička banka, d.d., Dubrovnik,
Dubrovnik, Put republike 5, vstop 14. 12.
1990, vložek 1,078.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad za razvoj, d.d., Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 14. 11. 1996, vlo-
žek 455,412.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 14. 11. 1996, vložek
456,758.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 14. 11. 1996,
vložek 227,706.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
Šempeter pri Gorici, Polje 15, vstop 14. 11.
1996, vložek 403,194.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, Šempeter pri Gorici, Polje 15, vs-
top 14. 11. 1996, vložek 733,990.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nemec Aleš, Šempeter pri Gorici,
Cesta na Čuklje 52, Vrtojba, razrešen
19. 12. 1996 in imenovan za predsednika,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šešok Dušan,
Uršič Vladimir, Groff Marijan, Mojsilovič Gor-
dana, Peršak Cvetka, Kokelj Aleksandra,
Križman Vojko in Paškulin Dušan, vsi vstopi-
li 14. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997:
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane

s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje.

Rg-105738
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01781 z dne 12. 3. 1997
pri subjektu vpisa ATOMAT KOBARID, Pod-
jetje za proizvodnjo votlic, d.o.o., sedež:
Gregorčičeva 6, 5222 Kobarid, pod vlož-
no št. 1/02852/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje kapitala
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5711860
Osnovni kapital: 17,625.000 SIT
Ustanovitelj: ATOMAT, S.P.A., Reman-

zacco, Italia, Strada di Oselin, vstop 7. 12.
1992, vložek 17,625.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 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; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 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; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-105746
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00537 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa EFEKT, Podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, consulting, trgovi-
no in transport, d.o.o., Selo 11d, Črniče,
Podružnica EFEKT TRADE Ajdovščina,
IV. Prekomorske brigade 64, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00445/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo imena podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5317126
Firma: EFEKT, Podjetje za proizvod-

njo, inženiring, consulting, trgovino in
transport, d.o.o., Podružnica EFEKT
TRADE.

Skrajšana firma: EFEKT, d.o.o., Podruž-
nica EFEKT TRADE

Rg-105747
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00536 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa EFEKT, Podjetje za pro-

izvodnjo, inženiring, consulitng, trgovi-
no in transport, d.o.o., Selo 11d, Črniče,
sedež. Selo 11d, 5262 Črniče, pod vlož-
no št. 1/00445/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317126
Firma: EFEKT, Podjetje za proizvod-

njo, inženirng, consulting, trgovino in
transport, d.o.o.

Skrajšana firma: EFEKT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:

5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi.

Rg-105769
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00113 z dne 19. 3. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA AVO DELI, d.o.o., Bovec, sedež: Indu-
strijska cona 3, 5230 Bovec, pod vložno
št. 1/02607/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5657512
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kokove Mitja, Bovec, Brdo 71, raz-
rešen 6. 3. 1996 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
posle glede: nakupa, odtujitve in obremem-
nitve nepremičnin; najemanja posojil ali na-
kup osnovnih sredstev, če njihova vrednost
presega 100.000 DEM; dajanje posojil in
prevzemanje poroštev, če vrednost prese-
ga 25.000 DEM; odtujitev osnovnih sred-
stev, če njihova skupna vrednost preseže
10.000 DEM; sklepanje pogodb o dolgo-
ročnih naložbah in druge podobne posle
lahko direktor sklene le s soglasjem druž-
benika.

Rg-105797
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00452 z dne 24. 3. 1997
pri subjektu vpisa AVD, informacijski inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Bra-
tov Hvalič 77, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02789/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5702755
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Novak Vojko, razrešen 29. 7. 1996;
direktorica Harej Alida, Dornberk, Prešer-
nova 26, imenovana 29. 7. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktorica Kolavčič
Darja, Miren, Miren 119, imenovana 29. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105802
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00590 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa AREL, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Bilje, sedež: Bilje št. 8, 5292
Renče, pod vložno št. 1/01917/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5537487
Firma: AREL, Trgovsko podjetje, inže-

niring, d.o.o., Bilje
Dejavnost, vpisana dne 25. 3. 1997:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
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vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 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; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvod-
nja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 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; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-

tvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 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; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-105805
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00331 z dne 25. 3. 1997
pod št. vložka 1/03682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1126458
Firma: K - K TRADING, Notranja in zu-

nanja trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: K - K TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Cebejeva

št. 30
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanoviteljica: Kralj Tjaša, Ajdovščina,

Cebejeva 30, vstop 13. 2. 1997, vložek
166.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Tjaša, imenovana 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
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; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 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; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-105806
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00461 z dne 25. 3. 1997
pri subjektu vpisa AVTOCENTER IDRIJA,
Podjetje za trgovino in avtoservis, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 10, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02054/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča izstop in vstop družbeni-
kov in spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5560217
Ustanovitelji: PROMET IDRIJA, d.o.o. v

stečaju, izstop 24. 10. 1995; AVTOIMPEX,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 150, vstop
24. 10. 1995, vložek 4,980.855 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; PERFECTA,
d.o.o., Idrija, Lapajnetova 7, vstop 24. 10.
1995, vložek 3,766.560 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SPEKTER, d.o.o., Idrija, La-
pajnetova 7, vstop 24. 10. 1995, vložek
3,320.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, OE
Nova Gorica, Kidričeva 21, vstop 28. 2.
1995, vložek 1,346.220 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kren Andrej, Idrija, Gregorči-
čeva 41, vstop 24. 10. 1995, vložek
664.105 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Abram Metod, Cerkno, Orehek 31, vstop
24. 10. 1995, vložek 66.410 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bončina Izidor, Idri-
ja, Platiševa 5, vstop 24. 10. 1995, vložek
66.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Česnik Marko, Idrija, Mrakova 31, vstop
24. 10. 1995, vložek 66.410 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hvala Srečko, Idrija,
Triglavska 34, vstop 24. 10. 1995, vložek
66.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kavčič Branko, Idrija, Čekovnik 5, vstop
24. 10. 1995, vložek 66.410 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kenda Joško, Spod-
nja Idrija, Pustota 11, vstop 24. 10. 1995,
vložek 66.410 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koštomaj Dragica, Idrija, Ul. svete
Barbare 1, vstop 24. 10. 1995, vložek
66.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kr-
žišnik Erik, Idrija, Triglavska 50, vstop
24. 10. 1995, vložek 66.410 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kuštrin Danijel, Lo-
gatec, Notranjska cesta 13, vstop 24. 10.
1995, vložek 66.410 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Logar Robert, Črni vrh nad Idri-
jo, Črni vrh 116, vstop 24. 10. 1995, vlo-
žek 66.410 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pižmoht Emil, Spodnja Idrija, Meline
3, vstop 24. 10. 1995, vložek 66.410 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Platiše Marijan,
Cerkno, Platiševa 15, vstop 23. 2. 1996,
vložek 66.410 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Skvarča Brigita, Spodnja Idrija, Pu-
stota 32, vstop 24. 10. 1995, vložek
66.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šinkovec-Gnjezda Damijana, Idrija, Za gra-
dom 20, vstop 24. 10. 1995, vložek
66.410 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Platiše Marijan, Cerkno, Platiševa 15,
razrešen 28. 2. 1996 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo z omejitva-
mi, da potrebuje soglasje nadzornega sveta
za: ustanavljanje in likvidacijo družb hčera
in podružnic; nakup, prodajo ali obremeni-
tev nepremičnin; dajanje in najemanje po-
sojil v vrednosti nad 100.000 DEM in zapo-
slovanje in odpuščanje delovne sile.

Rg-105812
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00687 z dne 27. 3. 1997
pri subjektu vpisa CHINA BLUE, Trgovina
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Renški pod-
kraj 16d, 5292 Renče, pod vložno št.

1/03659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5981204
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-107042
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02148 z dne 28. 2. 1997
pri subjektu vpisa ARBERIA, Gradbena de-
la in trgovina, d.o.o., Šempeter, sedež:
Ul. 9. septembra 238, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in izstop druž-
benika s temile podatki:

Matična št.: 5679362
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Roner Helena, izstop

28. 4. 1994; Turkaj Sefadin, Nova Gorica,
Kidričeva 4, vstop 28. 4. 1994, vložek
294.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ukaj Ramadan, Lesce, Dežmanova ulica 3,
vstop 28. 4. 1994, vložek 1,205.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-107043
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00728 z dne 2. 4. 1997
pri subjektu vpisa IMOTEL, inženiring,
montaža, telekomunikacije, d.o.o., Ren-
če, sedež: Arčoni 15, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/01936/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5537134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Murovec Marjan, Renče, Renče 1,
razrešen 20. 11. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-

na; 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; 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; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6420
Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107045
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02307 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa OSOJNA, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Kobarid, sedež: Stre-
sova ulica 20d, 5222 Kobarid, pod vlož-
no št. 1/02346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme,
razširitev in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5610389
Firma: OSOJNA KOREN & CO., Pro-

izvodnja in trgovina, d.n.o., Kobarid
Skrajšana firma: OSOJNA KOREN &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Koren Boris, vstop 23. 3.

1992 in Koren Elizabeta, vstop 7. 12.
1993, oba iz Kobarida, Drežnica 3, vložila
po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koren Boris, razrešen 15. 12. 1994
in dne 16. 12. 1994 imenovan za družbeni-
ka; družbenica Koren Elizabeta, razrešena
15. 12. 1994 kot namestnica direktorja in
dne 16. 12. 1994 imenovana za družbeni-
co.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7482 Pakiranje.

Rg-107046
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00743 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa ADISI, Avtoprevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., Podnanos, sedež:
Poreče 1a, 5272 Podnanos, pod vložno
št. 1/02544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5630541
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fabčič Silvan, Podnanos,

Poreče 1a, vstop 8. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3.  4. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-107047
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00731 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa EN – KA, revizijska druž-
ba, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
Prekomorskih brigad 20, 5290 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/01975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5538998
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:

6711 Storitve finančnih trgov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107048
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00303 z dne 3. 4. 1997
pri subjektu vpisa LIST, Proizvodnja, trgo-
vina, d.o.o., sedež: Pionirska 14, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5296986
Ustanoviteljica: Rijavec Karel, izstop

15. 5. 1996; Rijavec Vanja, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 9, vstop 14. 11. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rijavec Karel, razrešen 15. 5. 1996;
direktorica Rijavec Vanja, imenovana 15. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107049
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01897 z dne 4. 4. 1997
pri subjektu vpisa ZAVRTANIK, Svetova-
nje v živilstvu, d.o.o., Ajdovščina, sedež:
Bevkova 7, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00680/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, vstop
družbenika, spremembo zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5319056
Firma: ZAVRTANIK IN OSTALI, Sveto-

vanje v živilstvu, d.n.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: ZAVRTANIK in ostali,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Zavrtanik Jurij, Koper, Van-

ganelovska 26, vstop 31. 3. 1990, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Zavrtanik Avgust, Aj-
dovščina, Bevkova 7, vstop 18. 4. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
vrtanik Avgust, imenovan 18. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev, kot namestnik
direktorja.

Rg-107050
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02673 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa CASAX, Proizvodno-tr-
govsko-storitveno podjetje, d.o.o., Dorn-
berk, B. Vodopivca 6, sedež: B. Vodopiv-
ca 9, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/00344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, izstop družbenikov
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5294657
Firma: CASAX, Proizvodno-trgov-

sko-storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CASAX, d.o.o., Dorn-

berk
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Saksida Miran, Dornberk,

B. Vodopivca 6, vstop 10. 11. 1989, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kavčič David, izstop 10. 12. 1994;
Kavčič Snežana, Nova Gorica, XXX. divizije
15b, vstop 20. 3. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Saksida
Suzana, izstop 10. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-
čič David, razrešen 10. 12. 1994 kot na-
mestnik direktorja; Kavčič Snežana, imeno-
vana 10. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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; 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-
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no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 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; 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; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge

športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-107051
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00028 z dne 7. 4. 1997
pri subjektu vpisa LOZEJ, Inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ustje, sedež:
Ustje 5, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/02788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5703425
Firma: LOZEJ, Inženiring, proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: LOZEJ, d.o.o., Aj-

dovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 62
Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:

02020 Gozdarske storitve; 22110 Izdaja-
nje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 31620 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 34200 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina

na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 67200 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eskperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 75253 Druge oblike
zaščite in reševanja; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod šifro K 74.600: družba opravlja de-
javnost varovanja.

Rg-107052
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/0056 z dne 7. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AMMI, d.o.o., trgovsko pod-
jetje, Kocijančičeva 2, 5271 Vipava, se-
dež: Kocijančičeva 2, 5271 Vipava, pod
vložno št. 1/00449/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, vstop druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5296382
Firma: AMMI, Storitveno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: AMMI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrožič Miloš, Vipava,

Kocijančičeva 2, vstop 16. 12. 1989, vlo-
žek 41.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Spačal Samo, Nova Gorica, Prvomaj-
ska 38, vstop 19. 12. 1996, vložek
1,459.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Spačal Samo, imenovan 19. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1997:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.
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Rg-107057
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02133 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa PB&CO, Trgovina, im-
port-export, transport, d.o.o., Šempeter
pri N. Gorici, sedež: Goriške fronte 35a,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, vstop in izstop druž-
benikov in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733065
Firma: PB & CO, Trgovina, gostinstvo,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PB & CO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Birsa David, izstop 18. 3.

1993; Birsa Vlasta, izstop 14. 3. 1994; Per-
šič Stojan, Šempeter, Goriške fronte 35a,
vstop 27. 1. 1993, vložek 1,345.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nemec Jana,
Šempeter, C. na Čuklje 58, vstop 27. 1.
1993, vložek 160.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Peršič Andrej, Šempeter pri
Gorici, Goriške fronte 35a, vstop 14. 3.
1994, vložek 25.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Peršič Igor, Šempeter pri Gori-
ci, Goriške fronte 35a, vstop 14. 3. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
4531 Električne inštalacije; 50101 Trgovi-
na na debelo 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;
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; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
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; 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; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-107058
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00363 z dne 8. 4. 1997
pod št. vložka 1/03685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189395
Firma: ITOM, Zastopstvo in trgovina s

področja železarstva in metalurgije,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Bazo-

viška 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stella Alessandro in Ma-

sieri Carlo, oba iz Udin, Via Sacile 4, vstopi-
la 28. 3. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Masieri Carlo, imenovan 28. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Mladovan Miran, Nova Gorica, Vinka
Vodopivca 22, Kromberk, imenovan 28. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 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.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 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; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 6521
Finančni zakup (leasing); 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-107059
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01056 z dne 8. 4. 1997
pri subjektu vpisa GIT, Družba za gradbe-
ništvo, inštalacije in trgovino, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Žapuže 43b, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00548/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti, skrajšane
firme in spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5333130
Skrajšana firma: GIT, d.o.o, Ajdovščina
Osnovni kapital: 1,777.200 SIT
Ustanovitelja: Blažič Vinko, Ajdovščina,

Žapuže 43b, vstop 19. 12. 1989, vložek
888.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čoha Tomaž, Ajdovščina, Plače 53b, vstop
28. 4. 1994, vložek 888.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Nagode Marko, iz-
stop 28. 4. 1994; Štor Radovan, izstop
28. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi za: izvajanje
vseh gradbenih in gradbeno obrtnih zaključ-
nih del; trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno, tudi v tranzi-
tu; proizvodnja gradbenih materialov in kam-
noseštvo; prevozi blaga in potnikov v cest-
nem prometu.

Rg-107061
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00344 z dne 9. 4. 1997
pod št. vložka 1/01420/01 vpisalo v sodni
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register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5446406002
Firma: M + 2, Trgovina, proizvodnja,

transport, d.o.o., PODRUŽNICA LJUB-
LJANA

Skrajšana firma: M + 2, d.o.o.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljanskih

brigad 9
Ustanovitelj: M + 2, Trgovina, proizvod-

nja, transport, d.o.o., Kojsko, Šmartno 11,
vstop 4. 3. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jakin Vanda, Kojsko, Kozana 118,
imenovana 4. 3. 1997 kot direktorica po-
družnice zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
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; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-107062
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00442 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa GLOBE, d.o.o., Global
consulting – svetovanje, trgovina in tr-
govske storitve, Nova Gorica, sedež: Ki-
dričeva 9a, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/03357/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5828082
Ustanovitelj: Volk-Rožič Nevenka, izstop

19. 4. 1995; LEAFSHIELD TRADING LIM-
ITED, Dublin 2, Irska, Dollard House, Wel-
lington Quay, vstop 9. 2. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Volk-Rožič Nevenka, razrešena
19. 9. 1995; prokurist De Stasio Antonello,
Venezia (Italija), Via Della Serenissima 15/7,
razrešen 19. 9. 1995 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Možir Aleksander, Tolmin, Zalog 9,
imenovan 19. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 9. 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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; 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; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
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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;
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; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-107063
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00360 z dne 9. 4. 1997
pod št. vložka 1/03686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189336
Firma: R.T.A., Gumarsko tehnični iz-

delki, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: R.T.A., d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva

9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Buttazzoni Vittoriano, Al-

bignasego (Padova), Italija, Via Roma 31,
vstop 20. 3. 1997, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Polato Vladimi-
ro, Noventa Padovana (Padova), Italija, Via
S. Benedeto 3, vstop 20. 3. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Buttazzoni Vittoriano, imenovan
20. 3. 1997; prokuristka Hvala Danijela, Gr-
gar, Grgar 35b, imenovana 20. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107064
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02521 z dne 10. 4. 1997
pri subjektu vpisa AVTO SLEJKO, Podjet-
je za servisno, proizvodno in trgovsko
dejavnost, d.o.o., Potoče, sedež: Potoče
2, 5263 Dobravlje, pod vložno št.
1/01680/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5520452
Osnovni kapital: 1,737.966 SIT
Ustanovitelj: Slejko Stojan, Dobravlje,

Potoče 48, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,717.966 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slejko Darko, Dobravlje, Potoče 2, vstop
16. 1. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Slejko Dušan, Ajdovšči-
na, Kidričeva 17, vstop 21. 5. 1993, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-

jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-107066
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00627 z dne 10. 4. 1997
pod št. vložka 1/01750/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5508029
Firma: PG, Tovarna za proizvodnjo

gredi, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: PG, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Staneta Rozma-

na 21a
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 8. 12.

1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzemajo ustanovitelji
in družbeniki: HIDRIA TRADING, d.o.o., Idri-
ja, Staneta Rozmana 19a, Idrija; Seljak Is-
tok, Slovenska cesta 27, Sp. Idrija in Rup-
nik Jošt, Zadlog št. 42, Črni vrh.

Rg-107068
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00329 z dne 10. 4. 1997
pod št. vložka 1/03688/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1190261
Firma: GASHI L & R, Trgovina s sad-

jem in zelenjavo, d.n.o.
Skrajšana firma: GASHI L & R, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ul.

9. septembra 112
Ustanovitelja: Gashi Raman, Prizren, At-

madja b.b., vstop 13. 3. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Gas-
hi Luan, Prizren, Atmadja b.b., vstop 13. 3.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-107069
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00379 z dne 10. 4. 1997
pod št. vložka 1/03687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192850
Firma: RU-AL WOOD, Transport in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: RU-AL WOOD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 5263 Dobravlje, Male Žab-
lje 45a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sever Aleš, Dobravlje, Ma-

le Žablje 45a, vstop 17. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sever Aleš, imenovan 17. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 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; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 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; 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; 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; 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 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; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93030 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-107071
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 9700365 z dne 14. 4. 1997
pod št. vložka 1/03689/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192841
Firma: OPREMALES, d.o.o., Idrija,

družba za proizvodnjo in trgovino
Skrajšana firma: OPREMALES, d.o.o.,

Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Trg Sv. Ahaca 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeram Franc, Idrija, Grilče-

va 35, vstop 12. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeram Franc, imenovan 12. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
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.; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti.

Rg-107072
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00391 z dne 14. 4. 1997
pod št. vložka 1/03690/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1192914
Firma: TAROL, Trgovina, turistična

agencija, izposoja vozil, d.o.o., Aj-
dovščina

Skrajšana firma: TAROL, d.o.o., Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovarniška
cesta 4a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lavrenčič Erika, Vipava,

Gregorčičeva 13, vstop 13. 3. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lavrenčič Erika, imenovana 13. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-107073
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02340 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa DIG-ING, Družba za ra-
čunalniški inženiring in poslovno sveto-
vanje, Šempeter pri Gorici, d.o.o., sedež
Nikole Tesle 10, 5290 Šempeter pri Go-
rici, pod vložno št. 1/00632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5370744
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marcetič Slobodan, Nova

Gorica, IX. korpus 36, vstop 11. 12. 1989,
vložek 501.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gorjup Leopold, Tolmin, Na hribu
1, vstop 30. 9. 1990, vložek 499.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Halas Franc,
Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 14b, vs-
top 30. 9. 1990, vložek 499.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-107075
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00308 z dne 15. 4. 1997
pri subjektu vpisa SERVIS STORITEV,
d.o.o., Lapajnetova 7, Idrija, sedež: La-
pajnetova 7, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01177/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5408881
Firma: SERVIS STORITVE, d.o.o., Ko-

sovelova 8, Idrija
Sedež: 5280 Idrija, Kosovelova 8
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;

2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti K/74.12: Računovodske,
knjigovodske, revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, opravlja družba vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-107076
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00361 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa HIT, hoteli, igralnica,
turizem, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX.
Korpus 35, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5232058
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:

6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Rg-107078
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00404 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa KOLOVRAT, Trgovina in
pletiljstvo, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Idrij-
ska 20, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5319153
Firma: KOLOVRAT, Trgovina in prevo-

zi, d.o.o., Ajdovščina
Sedež: 5270 Ajdovščina, C. IV. Pre-

komorske brigade 12.

Rg-107081
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00523 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE –
MOTOREMONT, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, sedež: Bratuževa 15, 5290 Šempe-
ter, pod vložno št. 1/01438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča izstop družbeni-
ka, spremembo poslovnega deleža, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika in spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5143497
Ustanovitelj: VOZILA GORICA, Podjetje

za proizvodnjo, promet blaga, servisiranje
in obrtno dejavnost, p.o., Šempeter pri Go-

rici, izstop 22. 8. 1996; Združena cestna
podjetja Slovenije, Cestno podjetje Nova
Gorica, p.o, Nova Gorica, Prvomajska 52,
vstop 10. 11. 1993, vložek 11,615.361,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Harej Jožef, razrešen 6. 9. 1996;
direktorica Baskar Tovornik Nevenka, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 29, imenovana
6. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 282 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja motor-
nih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 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-
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delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-107082
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00395 z dne 21. 4. 1997
pod št. vložka 1/03691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189832
Firma: GIMI, Posredištvo in svetova-

nje, d.o.o., Breg pri Golem brdu
Skrajšana firma: GIMI, d.o.o., Breg pri

Golem brdu
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5212 Dobrovo, Breg pri Go-

lem brdu
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peresin Mirela, Dobrovo,

Breg pri Golem brdu 3, vstop 4. 4. 1997,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Urbancig Gianni, Manzano, Via
Monte, San Michele 8, vstop 4. 4. 1997,
vložek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Peresin Mirela, imenovana 4. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Ur-
bancig Gianni, imenovan 4. 4. 1997, kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1997:
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;

5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-107083
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00273 z dne 21. 4. 1997
pri subjektu vpisa SAMOUPRAVNA POČIT-
NIŠKA SKUPNOST SOČA, sedež: Delpi-
nova 10, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 3/00021/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča začetek redne likvidacije, spre-
membo firme in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5381037
Firma: SAMOUPRAVNA POČITNIŠKA

SKUPNOST SOČA, Nova Gorica, v likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
pan Emil, razrešen 19. 4. 1995 kot pred-
sednik skupščine; likvidacijski upravitelj An-
deršek Franc, Šempeter pri Gorici, V mlinu
15, imenovan 19. 4. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 19. 4. 1995 o
začetku redne likvidacije.

Rg-107084
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00098 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Vrtojbenska 76, 5290 Šem-
peter, pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča izstop družbe-
nika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512581
Ustanovitelj: GORICA, Splošno gradbe-

no podjetje, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva
19, vstop 7. 8. 1991, vložek 56,310.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SICEN
S.R.L. GORIZIA, izstop 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2030
Stavbno mizarstvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 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; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5113 Po-
sredništvo 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-107086
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00259 z dne 22. 4. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTRO PRIMORSKA,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, popolna odgovornost, Nova
Gorica, Erjavčeva 22, sedež: Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5229839
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1997:

40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40105
Distribucija elektrike; 4521 Splošna grad-
bena dela; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-107087
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00004 z dne 22. 4. 1997
pod št. vložka 3/00021/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča skupnost zaradi
zaključka redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5381037
Firma: SAMOUPRAVNA POČITNIŠKA

SKUPNOST SOČA, Nova Gorica, v likvi-
daciji

Pravnoorg. oblika: SIS
Sedež: 5000 Nova Gorica, Delpino-

va 10
Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.

Poslovne knjige, knjigovodska dokumetaci-
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ja in dokumentacija o likvidacijskem postop-
ku je shranjena pri Pokrajinskem arhivu v
Novi Gorici.

Rg-107088
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00289 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska
cesta br. št., 5212 Dobrovo, pod vložno
št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5290368
Ustanovitelj: FORNACI DI MANZANO

S.P.A., izstop 20. 3. 1995; M.C. MULTI-
EXPORT B.V., Amsterdam, Liedseplein 29,
vstop 20. 3. 1995, vložek 60,838.680 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15812 Dejavnost slaščičarn;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-107089
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00234 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa VIPA INVEST 2, Poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/03541/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo statuta z dne 15. 1. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5915279
Osnovni kapital: 2.982,268.000 SIT
S sklepom skupščine z dne 15. 1. 1996

se osnovni kapital z vložki poveča za
1.500,000.000 SIT.

Rg-107090
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00131 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Vrtojbenska 76, 5290 Šem-
peter, pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mervič Ivo, razrešen 28. 2. 1995;
Stepančič Miloš, Šempeter pri Gorici, Cvet-
lična ulica 12, imenovan 1. 3. 1995 kot
v.d. direktorja brez sklepa upravnega odbo-
ra ne sme: kupovati in odsvajati opreme,
strojev in naprav nad vrednostjo 1% osnov-
nega kapitala družbe; kupovati surovin in
reprodukcijskega materiala nad vrednostjo
5% osnovnega kapitala družbe; podpisovati
ponudb in ponudbenih predračunov, potr-
jevati naročila ter korespodnence na splo-
šno vezano na prodajo blaga, materialov in
proizvodov nad prodajno ceno 10% osnov-
nega kapitala; najemati in dajati kreditov;
podpisovati nalogov v banki za prenos sred-
stev iz računa družbe v korist tretjih in po-
dobnih obremenitvenih nalogov za račun
družbe, ki se nanašajo na odobrene banč-
ne kredite ter izvajati druge bančne posle
na višino garancij; najemati poroštev pri ban-
kah, finančnih družbah, domačih in tujih za-
varovalnicah nad višino garancij; kupovati in
odstopati pravice do patentov in licenc; odo-
bravati kredite, sklepati finančne in kreditne
posle, ki so povezani z dejavnostjo družbe;
odstopati in odpisovati terjatve; prevzemati
deleže ali kupovati delnice drugih družb in
podjetjij; ustanavljati filiale, urade, predstav-
ništva, skladišča, agencije in druge poslov-
ne enote.

Rg-107091

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00172 z dne 23. 4. 1997
pri subjektu vpisa E-TRADING, Trgovina in
založništvo, d.o.o., Idrija, sedež: Staneta
Rozmana 19a, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/02134/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5565740
Firma: E-TRADING, Trgovina in založ-

ništvo, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Gregorčičeva 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebec Darko, Idrija, Niko-

laja Pirnata 16, vstop 11. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških

zapisov; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 10 / 12. 2. 1998 / Stran 1017

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.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
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; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107094
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02525 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROINŽENIRING, Pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti in zastopnika ter
nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5443091
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT NOVA GORICA,

d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstop
26. 12. 1990, vložek 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beguš Stane, razrešen 8. 12. 1994;
Figar Valter, Nova Gorica, Kidričeva 30b,
imenovan 8. 12. 1994, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; zastopanje, posredovanje pri pro-
daji nepremičnin; izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih proizvodov.

Rg-107095
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00538 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa ABK-INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, sedež: Vrtojbenska 76, 5290 Šem-
peter, pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
pooblasitl zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ste-

pančič Miloš, Šempeter pri Gorici, Cvetlič-
na 12, razrešen 25. 9. 1995 kot v.d. direk-
torja in dne 26. 9. 1995 imenovan za direk-
torja, ki brez sklepa upravnega odbora ne
sme: kupovati in odsvajati opreme, strojev
in naprav nad vrednostjo 1% osnovnega ka-
pitala družbe; kupovati surovin in reproduk-
cijskega materiala nad vrednostjo 5% os-
novnega kapitala družbe; podpisovati po-
nudb in ponudbenih predračunov, potrjeva-
ti naročila ter korespondence na splošno
vezano na prodajo blaga, materialov in pro-
izvodov nad prodajno ceno 10% osnovnega
kapitala; najemati in dajati kreditov; podpi-
sovati nalogov v banki za prenos sredstev iz
računa družbe v korist tretjih in podobnih
obremenitvenih nalogov za račun družbe, ki

se nanašajo na odobrene bančne kredite
ter izvajati druge bančne posle nad višino
garancij; najemati poroštev pri bankah, fi-
nančnih družbah, domačih in tujih zavaro-
valnicah nad višino garancij; kupovati in od-
stopati pravice do patentov in licenc; odo-
bravati kredite, sklepati finančne in kreditne
posle, ki niso povezani z dejavnostjo druž-
be; odstopati in podpisovati terjatve; prev-
zemati deleže in kupovati delnice drugih
družb in podjetij; ustanavljati filiale, urade,
predstavništva, skladišča, agencije in druge
poslovne enote.

Rg-107096
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00276 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska
ulica br. št., 5212 Dobrovo, pod vložno
št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izstop družbenika in spremem-
bo poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5290368
Ustanovitelj: KMETIJSKA ZADRUGA

GORIŠKA BRDA, z.o.o., Dobrovo, Zadruž-
na c. 9, vstop 24. 7. 1989, vložek
119,066.745 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; M.C. MULTIEXPORT B.V., Amster-
dam, izstop 23. 1. 1996.

Rg-107099
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00341 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa MISAN, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Vodnikova 45, 5294
Dornberk, pod vložno št. 1/02436/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča vstop in
izstop družbenikov ter spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5851777
Ustanovitelji: Šinigoj Danilo, izstop 19. 6.

1996; Šinigoj Sonja, vložek 508.000 SIT,
ter Šinigoj Aleksander in Šinigoj Mitja, vlo-
žila po 500.000 SIT, vsi iz Nove Gorice,
Vodnikova 45, vstopili 19. 6. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-107100
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00214 z dne 24. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROINŽENIRING, Pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5443091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fi-

gar Valter, razrešen 31. 1. 1995 kot v.d.
direktorja; likvidator Beguš Stanislav, Tol-
min, Prekomorskih brigad 14, imenovan
1. 2. 1995, kot v.d. direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-107101
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00125 z dne 25. 4. 1997
pri subjektu vpisa SOŠKO GOZDNO GOS-
PODARSTVO, p.o., Tolmin, sedež: Bru-
nov drevored 13, pod vložno št.
1/00132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:
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Matična št.: 5163757
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rot Janez, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Čibej Ljubo, Tolmin, Bazoviška 9,
imenovan 1. 2. 1997, zastopa podjetje brez
omejitev.

Rg-107102
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00341 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa AVTOIMPORT, d.o.o.,
Podjetje za prodajo in servisiranje avto-
mobilov, Kobarid, sedež: Goriška c. 6,
5222 Kobarid, pod vložno št.
1/01682/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, vstop družbenika in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5495431
Firma: AVTOGORENŠČEK, Podjetje za

prodajo in servisiranje avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOGORENŠČEK,

d.o.o., Kobarid
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Gorenšček Marjan, vstop

4. 4. 1991, Gorenšček Melita, vstop 5. 3.
1997, oba iz Kobarida, Goriška cesta 6,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gorenšček Melita, imenovana
5. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Gorenšček Marjan, razrešen 5. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107103
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02534 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROAGENT, Podjetje
za svetovanje, prodajo in posredovanje,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
dejavnosti in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5443083
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: PROJEKT NOVA GORICA,

d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, vstop
10. 12. 1990, vložek 2,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Jereb Viktor, Vo-
dopivec Marjana in Gregorčič Ado, vsi vsto-
pili 8. 12. 1994.

Dejavnost se razširi na: borza z nepre-
mičninami.

Rg-107104

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00267 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROINŽENIRING, Pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5443091
Oseba, pooblaščena za zastopanje: lik-

vidator Beguš Stanislav, razrešen 30. 4.
1995 kot v.d. direktorja; direktor Lipovšek
Ivan, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 8a,
imenovan 1. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-107105

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00382 z dne 28. 4. 1997
pri subjektu vpisa AKS, Servis za avtomo-
bile in kmetijske stroje, d.o.o., Idrija, se-
dež: Prešernova 12a, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/01667/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev akta in kapita-
la z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, izstop in vstop druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5494451
Firma: KAJFEŽ, Razvojne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KAJFEŽ, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Mrakova 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Avgust, izstop

21. 2. 1997; Jereb Milan, izstop 21. 2.
1997; Terpin Srečko, izstop 21. 2. 1997;
Kržišnik Boris, Idrija, Čekovnik 41, vstop
21. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Avgust, razrešen 21. 2.
1997; Jereb Milan, razrešen 21. 2. 1997;
Terpin Srečko, razrešen 21. 2. 1997; di-
rektor Kržišnik Boris, imenovan 8. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Kržišnik Da-
nica, Idrija, Čekovnik 41, imenovana 8. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev., kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-107107

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00488 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa JAVNI VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI ZAVOD, Center za izo-
braževanje in usposabljanje Tolmin,
p.o., sedež: Rutarjeva 18, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/00109/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5055873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-

riha Perinčič Karmen, razrešena 31. 7.
1996 kot ravnateljica; Munih Nikolaja, Tol-
min, Brunov drevored 21, imenovana 1. 8.
1996, kot ravnateljica zastopa zavod brez
omejitev.

Rg-107108
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00529 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa IKA, Industrijska kon-
fekcija Ajdovščina, d.d, sedež: Tovar-
niška 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5144124
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vrčon Nada, Ajdovščina, Plače 47,
razrešena 20. 9. 1996 in ponovno imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rot Erna, Kra-
šna Suzana in Škvarč Marija, izstopile 28. 8.
1996 ter Jereb Radovan, Rijavec Anica in
Zorko Anica, vstopili 28. 8. 1996.

Rg-107109

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00409 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa TUKAN, trženje – za-
stopstva, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pre-
šernova 3, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02917/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, vstop in
izstop družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5732808
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrij-

ska 5
Ustanovitelj: Brezavšček Vlasta, izstop

15. 4. 1997; Frank Boris, Šempeter pri Go-
rici, Ivana Suliča 9, vstop 15. 4. 1997, vlo-
žek 1,646.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezavšček Vlasta, razrešena
15. 4. 1997; direktor Frank Boris, imeno-
van 15. 4. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 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 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi 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
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
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
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74841

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-107110
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00397 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/03692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189425
Firma: KARIMA, Trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5295 Branik, Preserje 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Neva, Branik,

Preserje 48, vstop 17. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vidmar Neva, imenovana 17. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Vidmar Boris, Branik, Preserje 48,
imenovan 17. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
0125 Reja drugih živali; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-

govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 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 drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina 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; 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;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
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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); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-107111
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00506 z dne 29. 4. 1997
pri subjektu vpisa PROAGENT, Podjetje
za svetovanje, prodajo in posredovanje,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5443083
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Maffi Simon, razrešen 31. 8. 1995;
Šuligoj Dušan, Nova Gorica, M. Kogoja 1d,
imenovan 1. 9. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-107112
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00355 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
CEMENT, d.o.o., Anhovo, sedež: Anho-
vo, 5210 Anhovo, pod vložno št.
1/01737/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5513758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mavrič Pavel, razrešen 28. 2. 1997;
direktor Vidič Ivan, Kanal, Gradnikova 18,
imenovan 1. 3. 1997, kot v.d. direktorja
družbe zastopa in predstavlja družbo nas-
proti tretjim osebam brez omejitev. Za prav-
ne posle: katerih vrednost presega 10.000
DEM v tolarski protivrednosti na dan skleni-
tve posla; ne glede na vrednost posla, ka-
dar daje ustanovitelj za izvedbo ali kreditira-
nje posla garancije ali take posle kreditira,
ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali
obremenitev nepremičnin ter drugih po-
membnejših sredstev, katerih vrednost pre-
sega 10.000 DEM v tolarski protivrednosti
na dan sklenitve posla, dajanje ali prevze-
manje garancij ter dajanje in najemanje po-
sojil, ki presegajo zneske iz 1. točke in na-
kup, prodajo ali drugačno odtujitev deležev,
potrebuje predhodno soglasje poslovodne-
ga organa ustanovitelja.

Rg-107948
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00432 z dne 30. 4. 1997
pri subjektu vpisa N & B NEPREMIČNINE,
d.o.o., Podjetje za poslovanje z nepre-
mičninami, sedež: Vipavska 13, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5907632
Firma: KIM INVEST, d.o.o., Podjetje

za poslovanje z nepremičninami
Skrajšana firma: KIM INVEST, d.o.o.,

Nova Gorica.

Rg-107949

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00401 z dne 30. 4. 1997
pod št. vložka 1/03693/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1189476
Firma: VALSPIN, Trgovina, posredo-

vanje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VALSPIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5212 Dobrovo, Neblo 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Spagnolo Igor, Črniče, Ba-

tuje 10, vstop 10. 4. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocijančič
Valentina, Dobrovo, Neblo 47, vstop 10. 4.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kocijančič Valentina, imenovana
10. 4. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurist Spagnolo Igor, imenovan
10. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 30. 4. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in
sadjarstvo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 5010 Trgovina z motornimi 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 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
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144 Trgovi-
na 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; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Rg-107951

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00155 z dne 5. 5. 1997
pri subjektu vpisa LEBAN MERKANTLES &
CO., d.n.o., trgovsko podjetje Tolmin, se-
dež: Brunov drevored 3, 5220 Tolmin,
pod vložno št. 1/00607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, vstop in izstop
družbenika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5343844
Firma: LEBAN MERKANTLES & CO.,

d.n.o., Proizvodnja in trgovina, Podlju-
binj

Skrajšana firma: LEBAN MERKANTLES
& CO., d.n.o., Podljubinj

Sedež: 5220 Tolmin, Podljubinj 97
Ustanovitelijica: Leban Dragica, Tolmin,

Brunov drevored 3, vstop 31. 12. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Rutar Mirjam, izstop
31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
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vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje.

Rg-107952

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00186 z dne 5. 5. 1997
pod št. vložka 1/02653/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5677009
Firma: TELEMARK, šport in rekreaci-

ja, d.o.o., Gradišče 33, Vipava
Skrajšana firma: TELEMARK, d.o.o.,

Gradišče 33, Vipava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5271 Vipava, Gradišče 33
Osnovni kapital: 171.000 SIT
S sklepom ustanovitelja družbe z dne

29. 1. 1997 preneha družba po skrajša-
nem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzema ustanovitelj
Pudgar Danilo, Gradišče 33, Vipava.

Rg-107964
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00459 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa BELA, Podjejtje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino, Idrija, d.o.o,
sedež: Ulica Sv. Barbare 9, 5280 Idrija,
pod vložno št. 1/02236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslov-
nih deležev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5782309
Ustanovitelji: Bevk Velimir, Idrija, Koso-

velova 39, vstop 24. 1. 1992, vložek
567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bevk Samo, Idrija, Trg M. Tita 4, vstop
24. 1. 1992, vložek 378.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rajković Boris, Idri-
ja, Grilčeva 35, vstop 24. 1. 1992, vložek
567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založ-
ništvo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5511 Dejavnost

hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-107969
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00381 z dne 13. 5. 1997
pri subjektu vpisa A-ZETA, Proizvodnja či-
stilnih sredstev, Dornberk, d.o.o., sedež:
Stritarjeva 8, 5294 Dornberk, pod vložno
št. 1/02135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, vstop družbenikov in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5572096
Firma: A-ZETA, Proizvodnja in monta-

ža aluminijastega stavbnega pohištva,
d.o.o.

Skrajšana firma: A-ZETA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Žorž Alen, Dornberk, Stri-

tarjeva 8, vstop 13. 2. 1992, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žerjal Andrej, Branik, Preserje 56, vstop
24. 3. 1997, vložek 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žerjal Rajko, Branik,
Preserje 56, vstop 24. 3. 1997, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-107977

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00477 z dne 19. 5. 1997
pri subjektu vpisa ARK MAJA, Podjetje za
zastopanje, trgovino in posredovanje,
svetovanje, servisiranje in storitve,
d.o.o., Goriška 35, Ajdovščina, sedež:
Goriška 35, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/02503/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5732204
Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:

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;
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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na

debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-107986

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00772 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa OSHO, Svetovanje in
marketing, d.o.o., Krilanova 10, Koba-
rid, sedež: Krilanova 10, 5222 Kobarid,
pod vložno št. 1/03316/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5820979
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tommasini Antonio, razrešen 23. 12.
1996; direktor Iacuzzo Giorgio, Nicosia,
Street Lycavitos 133, imenovan 23. 12.
1996, zastopa družbo v prometu s tretjimi s
pismenim soglasjem ustanovitelja.

Rg-107990

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00129 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa AB ASSO. TED, Knjigo-
vodstvo in svetovanje, d.o.o., Krilanova
10, Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222
Kobarid, pod vložno št. 1/03317/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5820804
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Tommasini Antonio, razrešen 27. 1.
1997; direktor Stefanutti Rolando, Bindo
Chiurlo, Udine, Bindo Chiurlo 8, imenovan
27. 1. 1997, v pravnem prometu s tretjimi
zastopa družbo s pismenim soglasjem usta-
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novitelja; prokurist Ivančič Arno, razrešen
27. 1. 1997; prokuristka Vitežnik Ksenija,
Nova Gorica, Delpinova 14, imenovana
27. 1. 1997.

Rg-107992
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00127 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa FUTURSLO, Uvoz izvoz,
d.o.o., sedež: Krilanova 10, 5222 Koba-
rid, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5821916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tommasini Antonio, razrešen 27. 1.
1997; direktor Stefanutti Rolando, Bindo
Chiurlo, Udine, Bindo Chiurlo 8, imenovan
27. 1. 1997, v pravnem prometu s tretjimi
zastopa družbo s pismenim soglasjem usta-
novitelja.

Rg-107994
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00032 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa FORUM, Center za pre-
vajalske in ostale storitve, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici, sedež: Markova pot 8,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5873606
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Mavrič Valter, Dobrovo, Šlovrenc 9,
razrešen in imenovan 7. 1. 1997 za druž-
benika, ki zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Mačkovec Aliče, Šempeter pri
Gorici, Markova pot 8, razrešena in imeno-
vana 7. 1. 1997 za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-107996
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00771 z dne 22. 5.
1997 pri subjektu vpisa NORDWOOD, Tr-
govina in trgovinske storitve, d.o.o.,
Kobarid, sedež: Krilanova 10, 5222 Ko-
barid, pod vložno št. 1/02305/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5596564
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Ivančič Arno, razrešen 23. 12. 1996;
prokuristka Vitežnik Ksenija, Nova Gorica,
Delpinova 14, imenovana 23. 12. 1996;
prokurist Plazzotta Nicola, Tolmezzo, Via Le-
quio 15, razrešen 23. 12. 1996 in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-108005
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00219 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD PRIMORSKO
DRAMSKO GLEDALIŠČE NOVA GORICA,
sedež: Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00108/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s te-
mile podatki:

Matična št.: 5053358

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starina Janez, razrešen 11. 2. 1997;
direktor Pelhan Sergij, Nova Gorica, Can-
karjeva 17, imenovan 12. 2. 1997, zastopa
zavod brez omejitev, razen pri odtujitvi pre-
moženja, za kar potrebuje soglasje ustano-
vitelja.

Rg-108013
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00327 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa SMA, Avtoprevozništvo,
lesne storitve na terenu in svetovanje,
d.o.o., sedež: Gradišče nad Prvačino 78,
5292 Renče, pod vložno št. 1/00397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5304385
Ustanovitelji: Stubelj Alan, izstop 3. 3.

1997; Kodre Jasna, izstop 3. 3. 1997; Stu-
belj Slovenko, izstop 3. 3. 1997; Makovec
Mauro in Makovec Vasja, oba iz Renč, Gra-
dišče nad Prvačino 78, vstopila 3. 3. 1997,
vložila po 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Kobal Barbara, Renče, Ošev-
ljek 3b, vstop 3. 3. 1997, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108017
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00403 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRI-
KA TRGOVINA, d.o.o., Šempeter, sedež:
Vrtojbenska c. 62, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/02115/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5562996
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zorn

Dragan, Volčja Draga, Bukovica 55a, razre-
šen 8. 3. 1997 kot v.d. direktorja in dne
20. 3. 1997 ponovno imenovan za v.d. di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen za posle glede: nakupa, odtujitve in
obremenitve nepremičnin; najemanja poso-
jil ali nakup osnovnih sredstev, če njihova
vrednost presega 100.000 DEM; dajanje
posojil in prevzemanje poroštev, če vred-
nost presega 25.000 DEM; odtujitev os-
novnih sredstev, če njigova skupna vred-
nost preseže 10.000 DEM; sklepanje po-
godb o dolgoročnih naložbah; in druge po-
dobne posle, lahko sklene le s soglasjem
družbenika.

Rg-108030
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00454 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa B E A , Biro elektro-av-
tomatike, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Le-
dine 22, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/01430/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455600
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-108035
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00427 z dne 28. 5.
1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ČEPOVAN, sedež: Čepovan 87, 5253
Čepovan, pod vložno št. 1/00090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
uskladitev z odlokom, kapital, spremembo
ustanovitelja in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5088992
Skrajšana firma: OŠ ČEPOVAN
Osnovni kapital: 82,628.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Nova Go-

rica, izstop 26. 11. 1996; Mestna občina
Nova Gorica, Nova Gorica, Trg Edvarda Kar-
delja 1, vstop 26. 11. 1996, vložek
82,628.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izo-
braževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje.

Rg-108040
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00466 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa DAK, Knjigovodske
storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pin-
ka Tomažiča 20, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/01931/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5536642
Ustanovitelj: Grenkuš Miro, izstop 8. 5.

1997; Grenkuš Danila, Nova Gorica, P. To-
mažiča 20, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,649.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grenkuš Miro, razrešen 8.  5.
1997; Grenkuš Danila, razrešena 8. 5.
1997 kot namestnica direktorja in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
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; 7440
Ekonomsko propagiranje.
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VSEBINA

Sodni register 881
Kranj 881
Ljubljana 905
Maribor 969
Nova Gorica 1001

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne predpise o
dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi dvajsetimi leti. Novi družbeni in
gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih
predpisov o dedovanju pa je s svojimi odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji uvodnih pojasnil na
poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona o dedovanju in drugih predpisov.
Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati
decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski
in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev

– del zakona o denacionalizaciji,

– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov

– del zakona o notariatu.

(10432) Cena 2982 SIT

Pravkar izšlo
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sedma spremenjena in dopolnjena izdaja zbirke

PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN
DRUGIH DAVKIH TER
PRISPEVKIH,
ki bodo veljali v letu 1998
Vsebinska zasnova zbirke je spremenjena. Predvsem je bolj pregledna! Predpisi so
zbrani v naslednja poglavja:
– dohodnina – katastrski dohodek – davki občanov – davek od dobička

pravnih oseb – obdavčitev tujih oseb – posebni davki – prispevki –
odločbe, sklepi in ugotovitve Ustavnega sodišča RS – zamudne obresti –
davčna služba – davčni postopek

Opozarjamo:
– vsi predpisi, ki so bili spremenjeni ali dopolnjeni, so objavljeni v prečiščenih

besedilih
– pri vseh spremembah in dopolnitvah, ki so tiskane v kurzivi (ležečem tisku), je

naveden datum njihove uveljavitve
– razveljavljena besedila predpisov so prečrtana.

Cena 4.620 10446

Pravkar izšlo


