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Sodni register

KOPER

Rg-112847
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/01038 z dne 2. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HIDRO KOPER, podjetje
za gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
p.o., Koper, Ferrarska 10 - HIDRO Ca-
pod., impr. per le con. edili e per le ope-
re idri, p. resp., V. Ferrara 10, sedež:
Ferrarska 10, Koper, pod vložno št.
1/00401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnovni
kapital in ustanovitelje, uskladitev dejavno-
sti, začasni poslovodni in začasni nadzorni
svet ter spremembo družbene pogodbe z
dne 4. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5142334
Firma: HIDRO KOPER, podjetje za

gradbeništvo in vodno gospodarstvo,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: HIDRO KOPER, d.o.o.,
HIDRO KOPER, s.r.l.

Pravnoorg. oblika: družba z omejen od-
govornostjo

Osnovni kapital: 123,790.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vstop 4. 7. 1997, vložek
23,339.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5/IV, vstop 4. 7. 1997,
vložek 9,366.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop 4. 7.
1997, vložek 18,733.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, Žu-
pančičeva ul. 6, vstop 4. 7. 1997, vložek
26,418.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mestna občina Koper, Koper, Verdi-
jeva ulica 10, vstop 4. 7. 1997, vložek
3,709.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Alavanja Stevo, Benkovac, Hrvaška, Is-
lam Grčki, vstop 4. 7. 1997, vložek
241.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Babič Marica, Koper, Vanganel 2a, vstop
4. 7. 1997, vložek 519.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Babič Zdravko, Gra-
čišče, Gračišče 39, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 281.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bajić Radovan, Prnjavor, BIH, Brezik

19, vstop 4. 7. 1997, vložek 283.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Baričević
Vladimir, Ankaran, Jadranska 7, vstop 4.
7. 1997, vložek 274.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Baša Slavko, Koper,
Cesta na Markovec 5, vstop 4. 7. 1997,
vložek 456.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bažec Stojan, Črni kal, Črni kal
15b, vstop 4. 7. 1997, vložek 475.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bržan Ne-
da, Koper, Kvedrova 7, vstop 4. 7. 1997,
vložek 321.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Brumnić Vjekoslav, Pazin, Hr-
vaška, Funčiči 37, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 259.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bukovica Mladen, Donji Vijačani, Bi-
H, Breznik 37a, vstop 4. 7. 1997, vložek
223.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Celin Milan, Ilirska Bistrica, Podgraje 40,
vstop 4. 7. 1997, vložek 240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvijić Vlade,
Koper, Partizanska ulica 24d, vstop 4. 7.
1997, vložek 562.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cunja Boris, Črni kal, Bre-
zovica 3, vstop 4. 7. 1997, vložek
286.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cupin Silvo, Škofije, Sp. Škofije 254, vs-
top 4. 7. 1997, vložek 208.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Čalušić Dragan,
Velika Bukovica, BiH, Klis 88, Gornja Vr-
ba, vstop 4. 7. 1997, vložek 238.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čalušić
Ilija, Pobegi,  Boškarji 10, Sv. Anton, vs-
top 4. 7. 1997, vložek 270.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Čalušić Josip,
Koper, Kozlovičeva ulica 19, vstop 4. 7.
1997, vložek 493.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čalušić Mijo, Koper, Oljar-
ska pot 1, Čežarji, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 248.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Čalušić Niko, Slavonski Brod, Hr-
vaška, Cvjetna 12, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 257.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Čalušić Pejo, Pobegi, Boškarji
10, Sv. Anton,vstop 4. 7. 1997, vložek
284.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čežmar Jakob, Portorož, Pod anteno 24,
vstop 4. 7. 1997, vložek 406.000  SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čujić Ivan, Ku-
lina pri Derventi, BIH, Donji Višnjik, vstop
4. 7. 1997, vložek 276.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dasović Ivica, Kuli-
na pri Derventi, BIH, Donji Višnjik 115,
vstop 4. 7. 1997, vložek 246.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dasović Ma-
to, Kulina pri Derventi, BIH, Donji Višnjik
115, vstop 4. 7. 1997, vložek 280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dasović
Zorana, Slavonski Brod, Hrvaška, Nas. A.
Hebrang 4b1, vstop 4. 7. 1997, vložek
246.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dijkanović Igor, Koper, Vojkovo nabrežje

22, vstop 4. 7. 1997, vložek 267.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dobnik Matjaž,
Izola, Strma pot 13/2, vstop 4. 7. 1997,
vložek 422.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolenc Vojko, Ankaran, Barižoni
11, vstop 4. 7. 1997, vložek 285.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ečimović Luka,
Koper, Jenkova 2, vstop 4. 7. 1997, vložek
512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fajić Mahmut, Koper, Cesta na Markovec
17, vstop 4. 7. 1997, vložek 281.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Galjanić Pavel,
Ankaran, Barižoni 24, vstop 4. 7. 1997,
vložek 157.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gavranić Peran, Pobegi, Oljarska
pot 1, Čežarji, vstop 4. 7. 1997, vložek
550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Glavaš Lovro, Velika Bukovica, BIH, Velika
Bukovica b.b., vstop 4. 7. 1997, vložek
281.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorišek Jurij, Ilirska Bistrica, Prešernova uli-
ca 31, vstop 4. 7. 1997, vložek 166.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gregorič
Sergej, Portorož, Ladjedelniška reber 12,
vstop 4. 7. 1997, vložek 81.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gržinić Lido, An-
karan, Hrvatini 31, vstop 4. 7. 1997, vložek
201.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gruberac Anto, Koper, Prisoje 7, vstop 4.
7. 1997, vložek 408.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gruberac Mato, Slavonski
Brod, Hrvaška, Naselje Grbavica 10, vstop
4. 7. 1997, vložek 285.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Habjanič Maksimiljan,
Pobegi, Pot Elvire Vatovec 2, vstop 4. 7.
1997, vložek 317.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Hajdinjak Robert, Koper, Va-
tovčeva ulica 1, vstop 4. 7. 1997, vložek
337.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Havkić Ešef, Živinice Gornje, BIH, Živinice
Gornje b.b., vstop 4. 7. 1997, vložek
274.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hren Vincencij, Koper, Benčičeva 10, vs-
top 4. 7. 1997, vložek 292.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Islamović Sakib, Ko-
per, Bernetičeva 20/11, vstop 4. 7. 1997,
vložek 310.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jelinić Jozo, Velika Bukovica, BIH,
Velika Bukovica 14, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 298.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jerković Lovre, Ankaran, Kolomban
27, vstop 4. 7. 1997, vložek 339.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jerković Mar-
ko, Šmarje pri Kopru, Gažon 108, vstop 4.
7. 1997, vložek 293.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jerković Slavko, Pobegi,
Boškarji 19, Sv. Anton, vstop 4. 7. 1997,
vložek 284.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jerković Vinko, Koper, Marušičeva
10, vstop 4. 7. 1997, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jovanović Ni-
kola, Koper, Partizanska ulica 7d, vstop
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4. 7. 1997, vložek 272.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jurečič Branko, Anka-
ran, Barižoni 15, vstop 4. 7. 1997, vložek
272.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kasić Fikret, Izola, Gorkijeva ulica 8, vstop
4. 7. 1997, vložek 302.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Keškić Hamid, Koper,
Markova ulica 32, vstop 4. 7. 1997, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leben Iztok, Koper, Bidovčeva ulica 8,
vstop 4. 7. 1997, vložek 175.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lipej Bojana, Por-
torož, Ulica XXX. divizije 10/2, Lucija, vstop
4. 7. 1997, vložek 416.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lončarevič Ljubica, Ko-
per, Partizanska 14, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 323.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lovišček Vaclav, Izola, Ulica Alojza
Valenčiča 4, vstop 4. 7. 1997, vložek
191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Magdič Ivan, Koper, Semedela 89, vstop
4. 7. 1997, vložek 285.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Marijić Ivan, Zagreb,
Granešinska 12, vstop 4. 7. 1997, vložek
241.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marijić Stipo, Izola, Malija 34, vstop 4. 7.
1997, vložek 276.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marinšek Ivan, Koper, Raz-
manova ul. 60e, vstop 4. 7. 1997, vložek
285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martić Ivan, Slavonski Brod, Hrvaška, Petra
Krešimira IV/4, vstop 4. 7. 1997, vložek
272.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Martić Jozo, Koper, Grudnova ulica 1,
vstop 4. 7. 1997, vložek 292.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Matešić Ilija, Ko-
per, Šalara 56, vstop 4. 7. 1997, vložek
293.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mofardin Slavica, Koper, Cesta VII. št. 3,
Prade, vstop 4. 7. 1997, vložek 323.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mom Vin-
cencij, Koper, Prisoje 11, vstop 4. 7. 1997,
vložek 273.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Muženič Dorjan, Pobegi, Sv. Anton
9, vstop 4. 7. 1997, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nedeljkovski
Milorad, Ankaran, Regenetova ul. 2, vstop
4. 7. 1997, vložek 246.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Oluić Mirko, Piran, Uli-
ca svobode 51, vstop 4. 7. 1997, vložek
195.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Opačak Martin, Derventa, BIH, Podjales 60,
Žeravac, vstop 4. 7. 1997, vložek 240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Orel Živka,
Koper, Ul. II. prekomorske brigade 45,
vstop 4. 7. 1997, vložek 353.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Padovan Anton,
Koper, Punatarjev ulica 2, vstop 4. 7. 1997,
vložek 302.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pandurovič Nikola, Koper, Berneti-
čeva ulica 2, vstop 4. 7. 1997, vložek
543.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pangerc Peter, Postojna, Jenkova ulica 20,
vstop 4. 7. 1997, vložek 489.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pečnik Andrej, Ko-
per, Erjavčeva ulica 22, vstop 4. 7. 1997,
vložek 425.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Perica Marko, Izola, Ulica Alojza
Valenčiča 4, vstop 4. 7. 1997, vložek
316.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Perić Ivica, Izola, Ulica IX. korpusa 15, vs-
top 4. 7. 1997, vložek 317.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Peroša Boris, Ko-
per, Ulica generala Levičnika 2d, vstop 4.
7. 1997, vložek 122.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarja; Pistotnik Emil, Marezige, Ba-
biči 37, vstop 4. 7. 1997, vložek 505.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podbev-
šek Dušanka, Pobegi, Sv. Anton 9, Sv. An-
ton, vstop 4. 7. 1997, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pohlen Oskar,
Marezige, Čentur 2b, vstop 4. 7. 1997,
vložek 291.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja;  Poljšak Rudolf, Koper, Pahorjeva
ulica 23, vstop 4. 7. 1997, vložek 397.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Posavac
Petar, Izola, IX. korpusa 8/9, vstop 4. 7.
1997, vložek 266.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Povh Stanka, Ankaran, Bev-
kova ulica 16, vstop 4. 7. 1997, vložek
528.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Primožič Zdravko, Škofije, Spodnje Škofije
45, vstop 4. 7. 1997, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Radovac Jožef,
Pobegi, Montinjančevo naselje 4, vstop 4.
7. 1997, vložek 459.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Rak Alojzij, Koper, Obalni
dom upokojencev Koper, vstop 4. 7. 1997,
vložek 263.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Raunacher Vanda, Koper, Rozma-
nova ulica 9, vstop 4. 7. 1997, vložek
340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ristič Mladen, Koper, Kozlovičeva 19,
vstop 4. 7. 1997, vložek 262.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Rodman Suzana,
Ankaran, Jadranska c. 16b, vstop 4. 7.
1997, vložek 372.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Selimović Hajrudin, Koper,
Triglavska 1, vstop 4. 7. 1997, vložek
287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sirotič Boris, Ankaran, Hrvatini 178, vstop
4. 7. 1997, vložek 349.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Soršak Sonja, Ankaran,
Ulica Rudija Mahniča 2a, vstop 4. 7. 1997,
vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sotlar Zorka, Koper, Kozlovičeva
ulica 21, vstop 4. 7. 1997, vložek 522.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Spasoje-
vić Gorica, Šmarje pri Kopru, Krkavče 100,
vstop 4. 7. 1997, vložek 479.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Stanko Branko,
Ankaran, Hrvatini 187, vstop 4. 7. 1997,
vložek 359.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Suban Srečko, Ilirska Bistrica, Ko-
seze 34, vstop 4. 7. 1997, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šestan Bo-
ris, Ilirska Bistrica, Kužetevo 5a, vstop 4. 7.
1997, vložek 353.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šimac Anđelka, Izola, Ulica
Ferda Bidovca 6, vstop 4. 7. 1997, vložek
568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Skrt Peter, Koper, Partizanska ulica 22b,
vstop 4. 7. 1997, vložek 328.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šljivić Nikola, Ko-
per, Cesta na Markovec 3, vstop 4. 7.
1997, vložek 297.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štemberger Jožef, Ilirska bi-
strica, Žabiče 68c, vstop 4. 7. 1997, vlo-
žek 363.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šuber Bogdana, Koper, Izletniška pot
60, vstop 4. 7. 1997, vložek 310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tihomirović Mi-
lenko, Donji Vijačani, BIH, G. Mravica br.
56, Prnjavor, vstop 4. 7. 1997, vložek
302.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vežnaver Palmino, Umag, Hrvaška, A. Me-
dica 16, vstop 4. 7. 1997, vložek 453.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vincekovič
Mirijana, Koper, Cesta na Markovec 15,
vstop 4. 7. 1997, vložek 530.000 SIT, od-

govornost: ne odgovarja; Vukmirović David,
Izola, Ulica Mihaele Škapin 6, vstop 4. 7.
1997, vložek 251.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vuković Ivan, Koper, Veluščkova
ulica 2, vstop 4. 7. 1997, vložek 287.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuković Jo-
sip, Ankaran, Jadranska c. 11, vstop 4. 7.
1997, vložek 260.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vuković Mijo, Koper, Kozlovičeva
ulica 15, vstop 4. 7. 1997, vložek 341.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuković Sti-
po, Ankaran, Barižoni 13, vstop 4. 7. 1997,
vložek 508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zorko Alojz, Izola, Strma pot 18, vstop
4. 7. 1997, vložek 49.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Žekš Danilo, Portorož,
Seča 81b, vstop 4. 7. 1997, vložek
172.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Živkovič Milenko, Postojna, Pretnerjeva 4,
vstop 4. 7. 1997, vložek 253.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktorja Gržinič Lido, razrešen 10. 7.
1997 in imenovan za začasnega direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kleibencetl Iz-
tok, Kodrič Branko, Plestenjak Igor, Poljšak
Rudolf, Umek Tomaž, Vidovič Branko, vsi
vstopili 4. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, 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; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 40301 Proizvodnja pa-
re in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, 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; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 - pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
samo dejavnost menjalnice in zastavljalni-
ce; pri dejavnosti pod šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro
74.60 - poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje, opravlja družba samo dejavnost varova-
nja.

Firma v italijanskem jeziku se glasi: HID-
RO KOPER, impresa per impianti ed eco-
nomia idrica, produzione, commercio e ser-
vizi, s.r.l.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01289/01056-1997/IJS z dne
4. 8. 1997, vpisana pod opr. št. Srg
1038/97 dne 2. 9. 1997.

Rg-112935
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/00375 z dne 16. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DING, trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 37, Koper, pod vložno št.
1/04198/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložkov, spremembo podatkov pri
družbeniku, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5770076
Firma: DING, proizvodnja, trgovina in

posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DING, d.o.o.
Sedež: Izola, Premrlova 1
Osnovni kapital: 2,457.179 SIT
Ustanovitelja: Pahor Dragica, Koper,

Opekarska ulica 13, vstop 6. 4. 1993, vlo-
žek 597.179 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ćatić Goran, Izola, Ulica IX. korpusa
6, vstop 6. 4. 1993, vložek 1,860.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Pahor Dragica, razrešena 19. 6. 1997,
direktor Ćatić Goran, imenovan 19. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah.

Rg-112939

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00946 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MAURICIUS, Trgovsko
podjetje d.o.o., Kobdilj, Štanjel, sedež:
Kobdilj 54a, Štanjel, pod vložno št.
1/02873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, izstop družbenice in uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5583799
Osnovni kapital: 1,535.910,50 SIT

Ustanovitelj: Turk Vojmir, Štanjel, Kob-
dilj 54a, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,535.910,50 SIT; Nemec Leonida, izstop
12. 5. 1994.

Rg-112940
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/01314 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa REGULAR, izvajanje, po-
pravila in vzdrževanje raznih vrst inšta-
lacij in naprav, trgovina na debelo in
drobno, uvoz in izvoz, d.o.o., Koper, se-
dež: Rozmanova 66d, Koper, pod vložno
št. 1/02320/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo tipa zastopnika ter uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5509106
Osnovni kapital: 1,626.600 SIT
Ustanovitelja: Čuček-Gerbec Ludvik in

Čuček-Gerbec Darka, oba iz Kopra, Rozma-
nova 66d, vstopila 10. 3. 1991, vložila po
813.300 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ču-
ček-Gerbec Darka, razrešena 25. 5. 1994,
kot namestnica direktorja in imenovana za
poslovodkinjo, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 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; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštlacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-112942

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01461 z dne 12. 9. 1997 pri
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subjektu vpisa D M D, Podjetje za gradbe-
no, komercialno in organizacijsko de-
javnost, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska
ulica, Koper, pod vložno št. 1/02584/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo skrajšane firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5534933
Firma: DMD, Podjetje za gradbeno,

komercialno in organizacijsko dejav-
nost, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: DMD d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,534.613,98 SIT
Ustanovitelja: Muženič Dorjan, Koper, C.

Svobode 71, Sveti Anton, vstop 25. 11.
1991, vložek 1,227.691,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hren Vincencij, Koper,
Benčičeva 10, vstop 7. 4. 1992, vložek
306.922,78 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-112947
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02350 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PODJETJE VLADIS, po-
sredništvo, špedicija, agencija, d.o.o.,
Portorož-Lucija, Obala 120, sedež: Luci-
ja, Obala 120, Portorož, pod vložno št.
1/01126/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka, spremembo družbenikov, po-
datka pri družbeniku in zastopniku, spre-
membo zastopnika ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5364159
Firma: VLADIS, posredništvo, špe-

dicija in agencija, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: VLADIS, d.o.o., Por-

torož
Sedež: Portorož, Lucan 15
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanovitelj: Šmajdek Vladimir, Ljublja-

na, Jamova cesta 48, vstop 26. 12. 1989,
vložek 1,637.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mally Branko, izstop 5. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šmajdek Vladimir, imenovan 26. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; Mally
Branko, razrešen 5. 10. 1994 kot pomoč-
nik direktorja.

Rg-112948

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02405 z dne 25. 8. 1997 pri
subjektu vpisa AVTOCENTER NOVAK AND
COM., d.o.o., Trgovina in servis z motor-
nimi vozili, uvoz in izvoz, Jablanica 32,
Ilirska Bistrica, sedež: Jablanica 32, Ilir-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/04508/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5812283
Firma: LES-KOMPAN, transport, trgo-

vina in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: LES-KOMPAN, d.o.o.,
Ilirska Bistrica

Sedež: Ilirska Bistrica, Jablanica 11b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zarpellon Cristina, izstop 30.

6. 1994; Novak Robert, izstop 30. 6. 1994;
Rossi Pietro Antonio, izstop 30. 6. 1994;
Andolfato Gianpietro, izstop 30. 6. 1994;
Kompan Robert, Ilirska Bistrica, Jablanica
11b, vstop 30. 6. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Robert, razrešen 30. 6. 1994;
direktor Kompan Robert, imenovan 30. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7482
Pakiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnice.

Rg-112949
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/02531 z dne 16. 9. 1997 pri
subjektu vpisa BANDELJ, Podjetje za tr-
govino ter uvoz in izvoz, d.o.o., Hrašče
7, Postojna, sedež: Hrašče 7, Postojna,

pod vložno št. 1/01626/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, spremembo
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5435226
Firma: FITTING, podjetje za in-

ženiring, finance in trgovino, d.o.o., Po-
stojna

Skrajšana firma: FITTING, d.o.o.,
Postojna

Sedež: Postojna, Tržaška 34a
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bandelj Darjo, izstop 19. 7.

1994; Škrlj Janez, Stari trg pri Ložu, Lož pri
Starem trgu 21, vstop 19. 7. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bandelj Darjo, razrešen 19. 7. 1994;
družbenik Škrlj Janez, imenovan 19. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 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; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 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; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
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govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov.

Rg-112951

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02951 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa BONA FIDE, Borzno po-
sredništvo, turizem in trgovina, d.d., Ko-
per, sedež. Pristaniška 3, Koper, pod vlož-
no št. 1/04122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, člane nadzornega sveta in statu-
ta z dne 12. 12. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5757509
Firma: BONA FIDE, finančno-ekonom-

ske storitve in trgovina, d.d., Koper
Sedež: Koper, Cesta Zore Perrelo-

Godina 2
Osnovni kapital: 33,370.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Kenda Bojan,

Sancin Boris in Flego Giani, vstopili 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 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; 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;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnice in zastavljal-
nice; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-112957
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 94/03407 z dne 16. 9. 1997 pri
subjektu vpisa Proizvodno, trgovsko in
servisno podjetje PRUNK, d.o.o., Seno-
žeče, sedež: Senožeče 20, Senožeče,
pod vložno št. 1/03739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5710294
Firma: PRUNK, proizvodno, trgovsko

in servisno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Prunk David, Portorož, Le-

pa cesta 13, vstop 12. 10. 1992, vložek
15.670 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prunk Robert, Senožeče, Senožeče 20, vs-
top 12. 10. 1992, vložek 1,551.330 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Prunk Robert, razrešen 23. 12. 1994, kot
namestnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Prunk David, razrešen 23. 12. 1994.

Dejavnost družbe se glasi: izdelava ozi-
roma proizvodnja klima naprav in hladilnih
sistemov ter toplotnih črpalk; proizvodnja in
montaža solarne tehnike oziroma sistemov;
izdelava in montaža elektroinštalacij; elek-
tromehanika - izdelava in popravilo; izdelava
in montaža toplovodnih inštalacij; izdelava
in montaža vodovodne in kanalizacijske in-
štalacije; izdelava in montaža plinske inšta-
lacije; zaključna obrtna dela v gradbeništvu;
izdelava kovinske opreme in drugih kovin-
skih izdelkov; izdelava, montaža, popravilo
ter vzdrževanje električnih strojev in drugih
elektrotehničnih strojev, aparatov in naprav;
izdelava merilne in regulacijske tehnike oz.
opreme, sredstev za upravljanje in avtomati-
zacijo v industriji, kmetijstvu in drugod; inže-
niring, organizacija, svetovanje in posredo-
vanje pri gradnji objektov za  zgoraj navede-
ne dejavnosti ter projektiranje, izdelava, na-
kup in montaža naprav in opreme za iste
dejavnosti; servis gorilcev; ključavničarske
storitve; kooperacija; trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu z neživilskimi proizvodi;
agencijske ter posredniške storitve; zasto-
panje domačih firm; špediterske usluge, ka-
taloška prodaja, skladiščne usluge; finanč-
no knjigovodske usluge oziroma storitve
ekonomske, organizacije, tehnološke ter
administrativne storitve; zastopanje tujih
firm; organizacija in transport blaga in ljudi v
cestnem prometu; posredniške storitve v
prometu blaga in storitev.

Rg-112960

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00641 z dne 19. 9. 1997 pri
subjektu vpisa Podjetje za oskrbo z ener-
gijo OGREVANJE, d.o.o., Piran, Azienda
per il fornimento di energija OGREVA-
NJE, s.r.l., Pirano, sedež: Fornače 33,
Piran, pod vložno št. 1/04377/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o javnih gospodarskih službah,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala in vložka, uskladitev dejavno-
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sti, spremembo tipa in pooblastil zastopnika
ter nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5796245
Firma: Podjetje za oskrbo z energijo

OGREVANJE PIRAN, d.o.o., Piran, For-
nače 33, Azienda per l’erogazione di
energia, s.r.l., Pirano, Fornace 33

Skrajšana firma: OGREVANJE PIRAN,
d.o.o.

Osnovni kapital: 44,629.000 SIT
Ustanovitelj: OKOLJE, p.o., Piran, izstop

14. 4. 1995; Občina Piran, Piran, Tartinijev
trg 2, vstop 14. 4. 1995, vložek
44,629.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ju-
retič Danko, Sečovlje, Nova vas nad Drago-
njo 25, razrešen 14. 4. 1995 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen za sklepanje
kreditnih pogodb in pogodb nad vrednost
3,000.000 SIT potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Valenčič Borut,
predsednik, Štular Vojka, Knez Vladimir, De-
kleva Ivan in Milok Luciano, vstopili 14. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1997:
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4521 Splošna gradbena dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Rg-112961
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/00765 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENETA, d.o.o.,
Ekonomski inženiring, svetovanje in po-
slovne storitve, Sežana, sedež: I. tankov-
ske brigade 9, Sežana, pod vložno št.
1/00733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295076
Ustanovitelja: Škrlj Dušan, Vremski Britof,

Zavrhek št. 7, vstop 25. 7. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ARCOMES S.R.L., Societa’ per il commer-
cio estero della C.N.A., Mestre Venezia, Ve-
nezia, Italija, Via Rampa Cavalcavia 28,
vstop 13. 10. 1989, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
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 prodaj 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,
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnost pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov,
pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba oprav-
lja samo dejavnost menjalnice in zastavljal-
nice; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-112962
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 95/01014 z dne 12. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GIP PIRAN, d.o.o., Grad-
nja, inženiring in prenova, Tartinijev trg
10, Piran, sedež: Tartinijev trg 10, Piran,
pod vložno št. 1/03004/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala, družbenika in deležev ter naslova
družbenika, spremembo in uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnika in poobla-
stil ter uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5600936
Firma: GIP PIRAN, d.o.o., Gradnja, inže-

niring in prenova, Piran, Tartinijev trg 1
Skrajšana firma: GIP PIRAN, d.o.o., Pi-

ran, Tartinijev trg 1
Sedež: Piran, Tartinijev trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: SIB LJUBLJANA, d.o.o.,

Slovenska investicijska banka Ljubljana, iz-
stop 28. 11. 1995; STUDIO GALEB, d.o.o.,
Podjetje za prostorsko načrtovanje, projek-
tiranje in inženiring Koper, ob Ogrlici b. št.,
Koper, Kettejeva 1, vstop 14. 2. 1992, vlo-
žek 18,228 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; GIP STAVBENIK, d.d., Ulica 15. maja št.
16, Koper, vstop 14. 2. 1992, vložek
43.386 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
MARKETING GALEB, d.o.o., Podjetje za
trgovino, svetovanje in marketing, Izola, El-
vire Vatovec 4, Izola, Polje 5i, vstop 14. 2.
1992, vložek 465.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; RAZVOJNA DRUŽBA, d.d.,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vstop 28. 11.
1995, vložek 780.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarja; Grahor Andrej, Portorož, Le-
pa cesta 57, vstop 28. 11. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PINIJA, d.o.o., Portorož, Obala 55, vstop
10. 4. 1995, vložek 43.386 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavrič Vitomir, razrešen 21. 12.
1994; direktor Pukl Franc, razrešen
28. 11. 1995; direktor Grahor Andrej, ime-
novan 28. 11. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92621
Dejavnost marin.

Rg-112966
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00442 z dne 9. 9. 1997 pri
subjektu vpisa MITOL, tovarna lepil, d.d.,
Sežana, sedež: Partizanska cesta 78,
Sežana, pod vložno št. 1/00591/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
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tev zapisnika skupščine z dne 31. 5. 1996
in čistopisa statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033551

Rg-112967
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00463 z dne 9. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DROGA PORTOROŽ, Živil-
ska industrija, d.d., sedež: Obala 27,
Portorož, pod vložno št. 1/00584/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča novega
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048265
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Maj-

cen Ivan, Izola, Ulica Zvonimira Miloša 12,
imenovan 19. 4. 1996 kot namestnik pred-
sednika uprave - namestnik generalnega di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112968
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00469 z dne 9. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ADRIATIC, Zavarovalna
družba, d.d., Koper, Poslovna enota
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 118, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01555/02 vpisalo
v  sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Plavšič Boris, razrešen 1. 6. 1996
kot v.d. direktorja; direktor Mahne Bogdan,
Postojna, Erazmova 33, imenovan 1. 6.
1996, ki kot direktor poslovne enote v okvi-
ru dejavnosti PE zastopa brez omejitev.

Rg-112970

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00476 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa MS, proizvodnja zgotovlje-
nih tekstilnih proizvodov, d.o.o, Izola, Pit-
tonijeva 11, sedež: Pittonijeva 11, Izola,
pod vložno št. 1/03078/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo za-
stopnika ter družbene pogodb z dne 30. 5.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5631017
Ustanovitelj: Skrlič Merima, izstop 30. 5.

1996; Apollonio Vladimir, Izola, Pittonijeva
11, vstop 30. 5. 1996, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skrlič Merima, razrešena 30. 5.
1996; direktor Apollonio Vladimir, imeno-
van 30. 5. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov.

Rg-112975
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00598 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DELFIN, Hotel Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije, d.o.o., Izola
Albergo della Associazione delle Socie-
ta dei pensionati di Slovenia, s.r.l., Isola,
sedež: Tomažičeva ulica 10, Izola, pod
vložno št. 1/00559/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5090385
Člani nadzornega sveta: Cividini Boži-

dar, namestnik predsednika in Jeromel Vi-
da, oba izstopila 30. 6. 1996; Štirn Tatjana
in Janjič Vladimir, vstopila 1. 7. 1996.

Rg-112976

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00711 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa LAN, Podjetje za design-
inženiring d.o.o., Pomjan 17b, Šmarje
pri Kopru, sedež: Pomjan 17b, Šmarje,
pod vložno št. 1/00657/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, naslova družbenika oz. zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5285062
Firma: LAN, Studio za design - in-

ženiring d.o.o.
Sedež: Koper, Gallusova ulica 6
Ustanovitelj: Starc Marjan, Šmarje, Pom-

jan št. 17b, vstop 5. 6. 1989, vložek
2,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Starc Marjan, imenovan 5. 6. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
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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.; 1751 Proizvodnja preprog in tal-
nih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 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; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 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; 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-

mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnice in za-
stavljalnice; pri dejavnosti pod šifro 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti; pri dejavnosti pod šifro 92.712 druž-
ba opravlja samo dejavnost igralnih avtoma-
tov zunaj igralnic.

Rg-112977
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00951 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DAR, Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Koper, sedež: Tomšičeva 2,
Koper, pod vložno št. 1/00717/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deležev, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5293545
Osnovni kapital: 300,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gregorčič Alojz, Gregorčič

Irena in Gregorčič Mateja, izstopili 22. 10.
1996, PALEA, Trgovina, marketing in turi-
zem, d.o.o., Izola, Malija 31h, vstop
22. 10. 1996, vložek 300,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi 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,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki; mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na

drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško 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; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing).

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov.

Rg-112978
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/00992 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa CALE, Trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Komen 144, Komen, pod
vložno št. 1/04560/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo priimka
ustanovitelja in zastopnika ter razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821061
Ustanoviteljica: Bojović Slavica, Komen,

Komen 144, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,785.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bojović Slavica, imenovana 26. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
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linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 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.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-112982
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01053 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa BOWLING BAR, turizem,
gostinstvo in trgovina, Portorož, d.o.o.,
sedež: Obala 24, Portorož, pod vložno št.
1/03992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5744857
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kranjec Josip, razrešen 28. 11.
1996; direktor Legovič Slavko, Portorož,
Obala 124, Lucija, imenovan 28. 11. 1996,
zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji,
zamenjavi ali obremenitvi nepremičnin, os-
novnih sredstev in kreditnih pogodb, ki jih
lahko sklene le na podlagi predhodnega
sklepa skupščine.

Rg-112984

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01107 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GEOIT, Gradbeništvo, pro-
jektiranje, inženiring, d.o.o., Ankaran, se-
dež: Kolomban 37, Ankaran, pod vložno
št. 1/02597/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in
vložkov ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5807867
Ustanovitelji: Lovšin Andrej, Ankaran, Ko-

lomban 37, vstop 11. 2. 1991, vložek
551.633,34 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lovšin Borut, Ankaran, Kolomban 37,
vstop 15. 10. 1994, vložek 551.633,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Rožac Vla-
do, Podgorje, Rakitovec 45, vstop 10. 12.
1996, vložek 551.633,33 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv,rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512

Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13
družba opravlja samo dejavnost menjalnice
in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro
74.12 družba opravlja samo revizijsko de-
javnost.

Rg-112989
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 96/01208 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JAKOB’S CENTER, trgovi-
na, prevozništvo, špedicija, d.o.o., Krva-
vi potok, Kozina, sedež: Krvavi potok 51,
Kozina, pod vložno št. 1/04498/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5806054
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 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-
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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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-

no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Ffinančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13 druž-
ba opravlja samo dejavnost menjalnice in
zastavljalnice.

Rg-112991
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00244 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GIPO, montaža in servis,
d.o.o., sedež: Partizanska 45, Koper, pod
vložno št. 1/03033/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5692334
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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.

Rg-112992

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00287 z dne 9. 9. 1997 pod št.
vložka 1/05340/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča v Novi Gorici - preoblikovanje v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5318238
Firma: FL-BLAŽIČ & CO., proizvodnja

lesnih izdelkov, d.n.o., Postojna
Skrajšana firma: FL-BLAŽIČ & CO.,

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

odgovornostjo
Sedež: Postojna, Dilce 35
Ustanovitelja: Vidmar Jernej in Vidmar

Pija, izstopila 11. 2. 1997; Blažič Ljubica in
Blažič Franc, oba iz Postojne, Dilce 35,
vstopila 11. 2. 1997, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidmar Jernej, razrešen 11. 2. 1997;
direktorica Blažič Ljubica, imenovana 11. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Blažič Franc, imenovan 11. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9.9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 7482 Pakira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno
št. 1/605/00 s firmo: VIDMAR, Trgovsko
storitveno podjetje p.o., Ajdovščina.

Rg-112993

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00661 z dne 9. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PIKO KONFEKCIJA, p.o.,
Pivka, sedež: Kolodvorska cesta 19, Piv-
ka, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanovitelja in osnovni ka-
pital, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka in pooblastil, ter spremembo ustanovne-
ga akta z dne 6. 11. 1996 s temile podatki:
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Matična št.: 5071917
Firma: PIKO KONFEKCIJA, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: PIKO, d.o.o., Pivka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5,730.000 SIT
Ustanovitelji: Smiljanič Jela, Postojna,

Volaričeva 38, vstop 6. 11. 1996, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Turk Franc, Pivka, Kosovelova 12, vstop
6. 11. 1996, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Vadnjal Katarina,
Pivka, Zagorje 89, vstop 6. 11. 1996, vlo-
žek 550.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Penko Marta, Prem, Prem 80, vstop
6. 11. 1996, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pecman Mojca, Piv-
ka, Petelinje 77, vstop 6. 11. 1996, vlo-
žek 270.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mihelj Nataša, Knežak, Knežak 165,
vstop 6. 11. 1996, vložek 140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dekleva Nata-
lija, Pivka, Pod Primožem 3, vstop 6. 11.
1996, vložek 340.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
6. 11. 1996, vložek 2,030.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 6. 11.
1996, vložek 570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
6. 11. 1996, vložek 570.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovšca Peter, razrešen 6. 11. 1996;
direktor Turk Franc, imenovan 6. 11. 1996,
kot začasni direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5162 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00979/01289-1997/NGT z dne
15. 5. 1997, vpisano pod opr. št. Srg
661/97 dne 9. 9. 1997.

Rg-112995
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00756 z dne 29. 8. 1997 pri
subjektu vpisa HYPO LEASING KOPER,
Podjetje za financiranje, d.o.o., sedež:
Garibaldijeva 14, Koper, pod vložno št.
1/05123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča  zastopnika, spremembo sedeža in

spremembo pooblastil zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5938317
Sedež: Koper, Zore Perello Godina 2
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Rusjan Denis, Koper, Ulica generala
Levičnika 40a, imenovan 28. 5. 1997, ki le
s soglasjem družbenika lahko sklepa posle
ali sprejema odločitve, ki se nanašajo na:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v letnem programu de-
la; izvajanje investicijskih del in najemanja
posojil in kreditov, ki presegajo 20 (dvaj-
set) % osnovnega kapitala, kakor tudi daja-
nje takih kreditov ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja;  sklepanja
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih pra-
vic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; direktor Terčelj-
Schweitzer Robert, Ljubljana, Topniška 70,
razrešen 28. 5. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki le s soglasjem družbenika
lahko sklepa posle ali sprejema odločitve,
ki se nanašajo na: izvajanje investicijskih del
in najemanja posojil in kreditov, ki presega-
jo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih kreditov in poroštev; dolo-
čanje splošnih pogojev poslovanja;  sklepa-
nje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; direktor Špan Boži-
dar, Planina, Planina 39a, razrešen 28. 5.
1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki
le s soglasjem družbenika lahko sklepa po-
sle ali sprejema odločitve, ki se nanašajo
na: izvajanje investicijskih del in najemanje
posojil in kreditov, ki presegajo 20 (dvaj-
set) % osnovnega kapitala, kakor tudi daja-
nje takih kreditov in poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja;  sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih pra-
vic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku; direktor Kircher Jo-
sef, Liebenfels, Avstrija, Waggendorf 50,
razrešen 28. 5. 1997 in ponovno imenovan
za direktorja, ki le s soglasjem družbenika
lahko sklepa posle ali sprejema odločitve,
ki se nanašajo na: izvajanje investicijskih del
in najemanje posojil in kreditov, ki presega-
jo 20 (dvajset) % osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih kreditov in poroštev; dolo-
čanje splošnih pogojev poslovanja;  sklepa-
nje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; podeljevanje neomejenih
pooblastil; izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku.

Rg-112996
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00841 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ILIRIJA, Trgovsko in go-
stinsko podjetje, Ilirska Bistrica, p.o., Ilir-
ska Bistrica, Vojkov drevored 28, sedež:
Vojkov drevored 28, Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/00482/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, skrajšane firme, os-

novni kapital, ustanovitelje, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo zastopnikov in pooblastil,
začasni nadzorni svet in spremembo statuta
z dne  26. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5004900
Firma: ILIRIJA, trgovina, d.d.
Skrajšana firma: ILIRIJA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 272.867.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
26. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56,
vstop 26. 5. 1997, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 26. 5. 1997, od-
govornost: ne odgovarja; udeleženci inter-
ne razdelitve (po seznam), vstop 26. 5.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa (po seznamu),
vstopili 26. 5. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kaluža Leopold, Ilirska Bistrica, Snež-
niška 9, razrešen 26. 5. 1997 in ponovno
imenovan za direktorja, ki kot začasna upra-
va zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rolih Darinka,
predsednica, Ujčič Robert, namestnik pred-
sednice in Jenko Vojko, vstopili 26. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgo-
vina 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; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo;  50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s 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-
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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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 52471 Dejavnost knjigarn;
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; 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.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13 druž-
ba opravlja samo dejavnost menjalnice; pri
dejavnosti pod šifro 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 01073/00856-1997/TT z dne
23. 6. 1997, vpisano pod opr. št. Srg
841/97 z dne 11. 9. 1997.

LJUBLJANA

Rg-103943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04571 z dne 28. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa LB Hipo, premoženjska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08198/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5406528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košak Miro, razrešen 14. 9. 1995;
zastopnik Jarc Karel, Kamnik, Markovo 3g,
imenovan 14. 9. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03973 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DVZ PONIKVE, Podjetje za zapo-
slovanje in usposabljanje invalidov,
d.o.o., sedež: Ponikve 76, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, pod vložno št.
1/12517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev in naziva zastopnika, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496357
Firma: DVZ PONIKVE, Podjetje za za-

poslovanje in usposabljanje invalidov,
d.o.o., Ponikve

Skrajšana firma: DVZ PONIKVE, d.o.o.
Osnovni kapital: 24,553.000 SIT
Ustanovitelji: Podjetje za zaposlovanje

invalidov, Delovno varstveni zavod, Ponik-
ve, p.o., izstop 11. 7. 1996; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložil 3,661.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 1,831.000 SIT, Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
1,831.000 SIT, denacionalizacijski upravi-
čenci, vložili 6,247.000 SIT, Vehovar Mi-
roslava, Videm-Dobrepolje, Ponikve 79b,
vložila 435.000 SIT, Gasparič Rihard, Ljub-
ljana, Rozmanova 2, vložil 435.000 SIT,
Podveršič Zmago, Kočevje, Ljubljanska ce-
sta 3, vložil 435.000 SIT, Hren Vlasta, Vi-
dem-Dobrepolje, Kompolje 1a, vložila
372.000 SIT, Hren Ivan, Videm-Dobrepo-
lje, Kompolje 1a, vložil 435.000 SIT, Mo-
horič Janez, Videm-Dobrepolje, Ponikve
76a, vložil 435.000 SIT, Sinkule Kristina,
Videm-Dobrepolje, Ponikve 84, vložila
930.000 SIT, Gačnik Marija, Videm-Do-
brepolje, Ponikve 16, vložila 372.000 SIT,
Jereb Antonija, Videm-Dobrepolje, Zagori-
ca 65a, vložila 495.000 SIT, Gašparič Ka-
rolina, Videm-Dobrepolje, Ponikve 76, vlo-
žila 435.000 SIT, Kočevar Jožica, Vi-
dem-Dobrepolje, Ponikve 84, vložila
435.000 SIT, Hren Janez, Videm-Dobre-
polje, Ponikve 18, vložil 102.000 SIT, Šer-
jak Anton, Škofljica, Pijava Gorica 16, vlo-
žil 435.000 SIT, Bernašek Zlatko, Vi-
dem-Dobrepolje, Ponikve 79b, vložil
495.000 SIT, Hočevar Marjan, Videm-Do-
brepolje, Mala vas 19, vložil 309.000 SIT,
Ciuha Franc, Vrhnika, Drenov grič 166,
vložil 435.000 SIT, Žebovec Štefan, Vodi-
ce, Ob hribu 20, vložil 372.000 SIT, Puc
Jože, Videm-Dobrepolje, Ponikve 76, vlo-
žil 216.000 SIT, Blatnik Jože, Videm-Do-
brepolje, Ponike 70a, vložil 372.000 SIT,
Strnad (roj. Vehovar) Silva, Videm-Dobre-
polje, Ponikve 39a, vložila 246.000 SIT,
Vehovar Franc, Videm-Dobrepolje, Ponik-
ve 79b, vložil 246.000 SIT, Bradač Bran-
ko, Videm-Dobrepolje, Ponikve 76a, vložil
372.000 SIT, Mršnik Jože, Videm-Dobre-
polje, Ponikve 76, vložil 246.000 SIT, Pirš
Slavko, Videm-Dobrepolje, Ponikve 76a,
vložil 435.000 SIT, Mirt Martin, Videm-Do-
brepolje, Ponikve 57, vložil 372.000 SIT,
Sattler Tomaž, Ljubljana, Kolezijska ulica
24, vložil 372.000 SIT, Tomšič Vida, Vi-
dem-Dobrepolje, Videm 41c, vložila
372.000 SIT, in Tomšič Dušan, Videm-Do-
brepolje, Videm 41c, vložil 372.000 SIT –
vstopili 11. 7. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Gasparič Rihard, razrešen 11. 4. 1995 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3621 Kovanje kovan-
cev in medalj; 3661 Proizvodnja bižuterije;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. 240/352/94 – SD z dne 11. 7. 1995.
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Rg-103945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03446 z dne 29. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/20523/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5697786002
Firma: HUMAR, servis toplotne tehni-

ke, d.o.o., Ljubljana, Podružnica HUMAR
– servis

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1260 Ljubljana-Moste Polje,

Na peči 17
Ustanovitelj: HUMAR – servis, d.o.o.,

Ljubljana, Moškričeva 40a, vstop 5. 6.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Humar Jože, Ljubljana, Moškričeva
40a, imenovan 5. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6010 Železniški promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje.

Rg-103946

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03337 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu
vpisa STIMAR, Podjetje za računo-
vodstvo in storitve, d.o.o., Preglov trg 6,
Ljubljana, sedež: Preglov trg 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21472/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova in zastopnikov ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5727502
Firma: STIMAR, Podjetje za računo-

vodstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka: Bedenk Marjana, razrešena 25. 5.
1995; Vukovič Milorad, Ljubljana, Preglov
trg 6, razrešen 25. 5. 1995 kot pomočnik
direktorja in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 177 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov; 192 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
193 Proizvodnja obutve; 212 Proizvodnja
izdelkov iz papirja in kartona; 221 Založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 251 Proizvodnja
izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja izdel-

kov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja ste-
kla in steklenih izdelkov; 264 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 284 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in druge-
ga orodja, ključavnic, okovja; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7412 Računovodske, knji-

govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 742 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
92511 Dejavnost knjižnic; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03030 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SLIP, Mednarodno trgovsko pod-
jetje, d.d., Ljubljana, Cigaletova 9, se-
dež: Cigaletova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12869/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5502292
Člani nadzornega sveta: Sušnik Ela, Žol-

nik Ivan, Batistič Sonja, Ferjan Cveto in Peč-
nik Zoran, vstopili 10. 3. 1994.

Rg-103951

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01592 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FURLAN, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c.
451, sedež: Dolenjska cesta 451, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09534/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, odgovornosti usta-
noviteljev, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5436508
Firma: FURLAN, trgovsko in proizvod-

no podjetje, k.d., 1291 Škofljica, Dolenj-
ska cesta 451

Skrajšana firma: FURLAN, k.d., Škof-
ljica

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1291 Škofljica, Dolenjska ce-

sta 451
Ustanovitelji: Furlan Robert, Škofljica,

Dolenjska cesta 451, izstopil iz d.o.o. in
vstopil v k.d. 28. 3. 1995, vložek 670 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Furlan Ivica, Portorož, Obala 105,
Lucija, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d.
28. 3. 1995, vložek 670 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Furlan Franc, Škofljica, Do-
lenjska cesta 451, izstopil iz d.o.o. iz vsto-
pil v k.d. 28. 3. 1995, vložek 670 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Ivica, razrešen 28. 3. 1995;
direktor Furlan Robert, imenovan 28. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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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; 511 Posredništvo; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na 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-
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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 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; 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;
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.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-103952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/01584 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KONČINA, Podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Ulica bra-
tov Učakar 20, sedež: Ulica bratov Uča-
kar 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in odgo-
vornosti, deležev, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670683
Firma: KONČINA IN KONČINA, Trgovi-

na in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: KONČINA IN KONČI-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Končina Franc Branko,

Ljubljana, Ulica bratov Učakar 20, izstopil
29. 3. 1995 in ponovno vstopil, vložil
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Končina Karmen, Ljublja-
na, Erjavčeva cesta 7, vstopila 29. 3. 1995,
vložila 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Končina Karmen, kot namestnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6233 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah.

Rg-103954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01549 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa VERITA ŠMID & CO, finančno-raču-
novodske storitve, d.n.o., Ljubljana, Sre-
diška 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5859280
Sedež: 1000 Ljubljana, Anžurjeva 18.

Rg-103970

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05872 z dne 26. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28654/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985951
Firma: ANIM INTERNATIONAL, trgo-

vina, inženiring in finance, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ANIM INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova
ploščad 25

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Mesojedec Klojčnik Andre-
ja, Ljubljana, Glinškova ploščad 25, imeno-
vana 18. 11. 1996, vložila 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Klojčnik Borut,
Dobrova, Podsmreka 5, imenovan 18. 11.
1996, vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mesojedec Klojčnik Andreja, ime-
novana 18. 11. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Klojčnik Borut, imeno-
van 18. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 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; 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 vo-
zila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 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 mo-
tornih 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 ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina

na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in 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, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 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
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
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; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;

7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103975

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05567 z dne 19. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa STENTOR, trgovina in servis ra-
čunalne tehnike, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Celovška 166, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dopol-
nitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600987
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 108
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
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ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1996.

Rg-103978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05541 z dne 29. 11. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28667/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970610
Firma: SLONJA, inženiring, svetova-

nje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SLONJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1294 Višnja Gora, Velika do-

brava 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jager-Žigon Marija in Ja-

ger Marjan, oba iz Ljubljane, Valvasorjeva 3,
vstopila 10. 10. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jager-Žigon Marija, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Jager Marjan, ki
kot namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 10. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov

iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, 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;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 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; 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; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9000 Storitve jav-
ne higiene; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Rg-103982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05411 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa QUALITE, podjetje za projektira-
nje, inženiring in trgovino, d.o.o., Slo-
venska 38, Ljubljana, sedež: Slovenska
38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23441/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5778972
Firma: QUALITE, podjetje za projekti-

ranje, inženiring in trgovino, d.o.o., Tr-
žaška 36, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 36
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 10. 1996.

Rg-103984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05093 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa R-PIM, proizvodnja, storitve,
d.o.o., sedež: Kolodvorska 9a, 1310 Ri-
bica, pod vložno št. 1/22527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5742960
Firma: RIKO RIBNICA, d.o.o., Ribniška

industrija kovinske opreme
Skrajšana firma: RIKO RIBNICA, d.o.o.
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996:

2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na

debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 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
popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-103988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04859 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MASS, proizvodnja, trženje, stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 31, se-
dež: Gornji trg 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07562/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala ter spremembo deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5386438
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: Godnjavec-Apostolovski

Mojca, Ljubljana, Društvena 2, in Apostolov-
ski Sašo, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 14,
vstopila 3. 7. 1990, vložila po 5,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 9. 1996.

Rg-103989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04803 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa AIRPASS, turistična agencija,
d.o.o., sedež: Vošnjakova 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26958/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5923719
Ustanovitelj: Kuplenk Andrej, izstopil

25. 7. 1996; Vujadinovič Miloš, Ljubljana,
Zelena pot 24, vstop 12. 7. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuplenk Andrej, razrešen 25. 7.
1996; direktor Vujadinovič Miloš, ki od
25. 7. 1996 zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04630 z dne 12. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa Wer liefert was?, družba za
poslovne informacije in posredovanje,
d.o.o., Podružnica Trbovlje, pod vložno
št. 1/06859/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva ustanovi-
telja, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5382394004
Ustanovitelj: Wer liefert was?, družba za

poslovne informacije in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 5, vstop
16. 12. 1994, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Blažun Andželko, Trbovlje, Trg re-
volucije 10a, ki od 1. 8. 1996 zastopa
podružnico le skupaj z naslednjimi omeji-
tvami: prodaja, nakup in obremenitev ne-
premičin ali drugih podobnih pravic; prido-
bitev ali prodaja deleža v drugem podjetju;
ustanovitev ali ukinitev podružnic, poveza-
nih družb ali poslovnih enot; nakup in pro-
daja pravic industrijske lastnine, kot so
patenti, znamke, vključno z, vendar ne
omejeno na sklepanje, spreminjanje ali raz-
vezo licenčnih pogodb; sklepanje, spremi-
njanje ali razveza najemnih pogodb in po-
godb o zastopanju, sklenjenih za dobo,
daljšo od enega leta, najemanje ali dajanje
kreditov (ki presegajo znesek 10.000
DEM) ali prevzemanje garancij, jamstev ali
podobnih obveznosti (ki presegajo znesek
10.000 DEM); sklepanje, spreminjanje in
razveza pogodb o zaposlitvi z delavci, ka-
terih letna bruto plača presega tolarsko
protivrednost štiridesettisoč nemških mark
(40.000 DEM), ali odobravanje bonusov;
odobritev letnega proračuna družbe; inve-
sticije, ki niso predvidene v letnem prora-
čunu, kot ga odobri skupščina, ali ki pre-
segajo znesek investicije, ki je bila odo-
brena v letnem proračunu. Za zgoraj nave-
dene posle potrebuje direktor podružnice
predhodno pisno soglasje skupščine; To-
plak Iztok, Zagorje ob Savi, Ulica Talcev 4,
razrešen 1. 8. 1996 kot prokurist in ime-
novan za pomočnika direktorja podružni-
ce, ki zastopa podružnico le skupaj z na-
slednjimi omejitvami: prodaja, nakup in
obremenitev nepremičin ali drugih podob-
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nih pravic; pridobitev ali prodaja deleža v
drugem podjetju; ustanovitev ali ukinitev
podružnic, povezanih družb ali poslovnih
enot; nakup in prodaja pravic industrijske
lastnine, kot so patenti, znamke, vključno
z, vendar ne omejeno na sklepanje, spre-
minjanje ali razvezo licenčnih pogodb; skle-
panje, spreminjanje ali razveza najemnih
pogodb in pogodb o zastopanju, sklenje-
nih za dobo, daljšo od enega leta, najema-
nje ali dajanje kreditov (ki presegajo zne-
sek 10.000 DEM) ali prevzemanje garan-
cij, jamstev ali podobnih obveznosti (ki pre-
segajo znesek 10.000 DEM); sklepanje,
spreminjanje in razveza pogodb o zaposli-
tvi z delavci, katerih letna bruto plača pre-
sega tolarsko protivrednost štiridesettisoč
nemških mark (40.000 DEM), ali odobra-
vanje bonusov; odobritev letnega proraču-
na družbe; investicije, ki niso predvidene v
letnem proračunu, kot ga odobri skupšči-
na, ali ki presegajo znesek investicije, ki je
bila odobrena v letnem proračunu. Za zgo-
raj navedene posle potrebuje pomočnik
direktorja podružnice predhodno pisno so-
glasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996: 2212
Izdajanje časopisov; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6420
Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov.

Rg-103994

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04507 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa DAIRY QUEEN LJUBLJANA, pod-
jetje za gostinske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kersnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10810/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5505755
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Majcen Ljubo, razrešen 31. 7. 1996;
zastopnica Beričič Damijana, Ljubljana,
Vevška c. 27c, imenovana 1. 8. 1996, kot
v.d. generalnega direktorja, zastopa neo-
mejeno za: sklepanje pogodb, ki zadevajo
dejavnost družbe, do višine 20.000 DEM
ali ustreznega zneska v slovenskih tolarjih;
izvrševanje plačil, ki se nanašajo na dejav-
nost družbe, skupaj s podpisom namestni-
ka direktorja ali vodjem računovodstva v
skladu z njunim področjem odgovornosti,
do zneska 20.000 DEM ali ustreznega zne-
ska v slovenskih tolarjih. Za vse ostale za-

deve potrebuje predhodno odobritev pred-
sednika družbe.

Rg-103999

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04168 z dne 12. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa DOBRINA EXPORT IMPORT, pod-
jetje za trgovino, posredništvo in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica bratov
Učakar 122, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, deležev, ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5728126
Firma: J-A COMPANY, trgovina, iz-

voz-uvoz, posredništvo, storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: J-A COMPANY, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška uli-
ca 12a

Ustanovitelja: Šešerko Karel in Artnik Si-
mon, izstopila 24. 7. 1996; Ademi Senada,
Ljubljana, Skojevska ulica 4, vložila
960.000 SIT, in Ademi Jusuf, Tetovo, Gole-
na Rečica, S. Golena Rečica, vložil
640.000 SIT – vstopila 24. 7. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šešerko Karel, razrešen 24. 7.
1996; direktorica Ademi Senada, in zastop-
nik Ademi Jusuf, imenovana 24. 7. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 12. 11. 1996:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1996:
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 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; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52250 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
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no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74700 Čiščenje stavb: 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-104002

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04847 z dne 27. 9. 1996 pri subjektu
vpisa MILA TRADE, izvoz-uvoz, d.o.o., Ul.
bratov Učakar 62, 1000 Ljubljana, se-
dež: Ul. bratov Učakar 62, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti in spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5570379
Firma: MILA TRADE, izvoz-uvoz, d.o.o.,

Ul. bratov Učakar 62, Ljubljana,
Skrajšana firma: MILA TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Lajovic Ljudmila, Ljublja-

na, Ul. bratov Učakar 62, vstop 28. 11.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-104007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01926 z dne 10. 10. 1996 pri subjektu
vpisa DELO, časopisno in založniško pod-
jetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5096049
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članu uprave Meršol Mitji, ki je bil razrešen
18. 4. 1996.

Rg-104008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02444 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa PEKING, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska 76,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5926513
Ustanovitelj: Chen Ti Jen, Kitajska, Zhe-

yiang, vstop 30. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ji Aifen, izstop 28. 2. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Ji Aifenu, ki je bil razrešen 28. 2.
1996.

Rg-104009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02505 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa EAST BROKERS, Podjetje za finan-
ciranje, d.d., Ljubljana, sedež: Robova
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5893348
Firma: EASTBROKERS, Podjetje za fi-

nanciranje, d.d.
Skrajšana firma: EASTBROKERS, d.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22.

Rg-104015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02957 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa KOGRA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Kočevje, sedež: Klinja vas 40,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/11835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, osnovne-
ga kapitala in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5483077
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Stanešič Anton, Brod na

Kolpi, Gornje Tihovo 3, Križaj Milan, Kočev-
je, Klinja vas 42, in Janež Anton, Kočevje,
Šeškova 9, vstopili 1. 12. 1990, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Orsag Željko, izstopil 24. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 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; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03067 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa MAGOFIN, Knjigovodske, finanč-
ne in poslovne storitve, posredovanje
trgovine na debelo in drobo, d.o.o., Ljub-
ljana, Bratov Učakar 114, sedež: Bratov
Učakar 114, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22742/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5809444
Firma: MAGOFIN, Knjigovodske, fi-

nančne in poslovne storitve, posredova-
nje trgovine na debelo in drobno, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
130.

Rg-104017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03037 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa WING STYLE, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve, zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež:
Novo Polje C XIII/2a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5786894
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-

vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 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; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-104018
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03103 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa MANA TRADE, Trgovsko podjet-
je na debelo in drobno, d.o.o., Ljublja-
na, Kolodvorska 7, sedež: Kolodvorska
7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15448/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in usta-
noviteljev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5554560

Firma: MANA TRADE, Trgovsko pod-
jetje na debelo in drobno, d.o.o.

Skrajšana firma: MANA TRADE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Hrenova 12
Ustanovitelja: Gorše Darko, Ljubljana,

Trg oktobrske revolucije 2, vstop 23. 1.
1992, vložek 1,000.000 SIT, in Gorše Lju-
bica, Ljubljana, Brodarjev trg 4, vstop 7. 6.
1996, vložek 500.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-104019

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03113 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa ARK, mednarodno posredovanje
blaga in storitev, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Štefanova 1/IV, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27608/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5936128
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 2.

Rg-104020

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03200 z dne 15. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa FIRA, Finance, računovodstvo,
računalništvo, d.o.o., Grosuplje, Tabor-
ska 13, sedež: Taborska 13, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/02798/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5302129
Firma: FIRA, Finance, računovodstvo,

računalništvo, d.o.o., Grosuplje, Prešer-
nova 82

Sedež: 1290 Grosuplje, Prešernova 82
Ustanovitelj: Pogačar Biserka, izstop

25. 4. 1996; Pogačar Anton, Grosuplje,
Ljubljanska cesta 4, vstop 7. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104022

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03235 z dne 15. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa PLEŠKO CARS, Podjetje za pro-
dajo in servisiranje vozil, d.o.o., sedež:
Tržaška 426, 1351 Brezovica pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/09744/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436567
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996:

3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini 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; 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
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-104028

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04366 z dne 10. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28457/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971098
Firma: PINKE – BABIĆ & COMPANY,

Trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PINKE – BABIĆ &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva 9
Osovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Babić Siniša in Babić Ne-

manja, oba iz Zenice, Ganibegovića 2b,
vstopila 5. 7. 1996, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurista Babić Siniša in Babić Nemanja ter
direktorica Bojović Dušica, Ljubljana, Re-
boljeva 9, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovani 5. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-

govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230
Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-104029

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04369 z dne 10. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa AVALEAS, družba za leasing, fi-
nanciranje in trgovino, d.o.o., sedež: Tr-
dinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5935539
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Dolinar Janka, razrešena 10. 7.
1996; direktor Schroll Herbert, Graz, Av-
strija, ki zastopa družbo skupaj z drugim
direktorjem ali skupno z enim od prokuri-
stov, imenovan 10. 7. 1996, in direktor dr.
Schellander Kristijan, Dunaj, Boecklinstras-
se 80/17, ki od 10. 7. 1996 zastopa druž-
bo skupaj z drugim direktorjem ali skupno z
enim od prokuristov.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami.

Rg-104033

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04540 z dne 15. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MCAT, d.o.o., Podjetje za tr-
govino, prevoz in storitve za male živa-
li, Ljubljana, Bežigrad 19, sedež: Beži-
grad 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23854/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5769388
Ustanovitelj: Novak Matej, Ljubljana, Ja-

mova 68, vstop 20. 4. 1993, vložek
1,808.198 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Primožič Anton, izstop 30. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 0125
Reja drugih živali; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 26. 2. 1998 / Stran 1355

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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-

vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-104037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07953 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa LACOM – FIN, družba za zasto-
panje in trgovanje, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Tržaška 118, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5652413
Osnovni kapital: 12,436.000 SIT
Ustanovitelj: Volk Vojteh, Gorica, Italija,

Via Carducci 54, vstop 9. 3. 1992, vložek
12,436.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-104050

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00991 z dne 26. 9. 1996 pri subjektu
vpisa BRENČIČ TRADE, d.o.o. – podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neži-
vilskih proizvodov, marketing, poslovne
..., Suhadole 22, Komenda, sedež: Suha-
dole 11, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/07284/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, preoblikovanje
družbe iz d.o.o. v d.n.o., spremembo za-
stopnika, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5384346
Firma: BRENČIČ TRADE – Erčulj in

Verbic, podjetje za površinsko obdelavo
in prekrivanje kovin, d.n.o., Suhadole

Skrajšana firma: BRENČIČ TRADE – Er-
čulj in Verbic, d.n.o., Suhadole

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Verbič Diana, izstopila
27. 2. 1995; Erčulj Karmen (roj. Brenčič),
Dob, Gubčeva ul. 7a, izstopila iz d.o.o. in
vstopila v d.n.o. 27. 2. 1995, in Verbič
Dijana, Komenda, Suhadole 22, vstopila
27. 2. 1995 – vložili po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Brenčič Karmen, ki zastopa druž-
bo neomejeno, vendar le skupaj z družbeni-
co Dijano Verbic, in direktorica Verbič Dija-
na, ki zastopa družbo neomejeno, vendar le
skupaj z družbenico Karmen Erčulj, imeno-

vani 27. 2. 1995; direktorica Verbič Diana,
razrešena 27. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.

Rg-104060
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00724 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu
vpisa LUNIC Kropec in Kropec, d.n.o.,
Hrastnik, Log 28e, sedež: Log 28e, 1430
Hrastnik, pod vložno št. 1/27139/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5929105
Firma: LUNIC Kropec in Kropec, pod-

jetje za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.,
Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik

Skrajšana firma: LUNIC Kropec in Kro-
pec, d.n.o., Hrastnik

Sedež: 1430 Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 6.

Rg-104063

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04059 z dne 25. 11. 1996 pod št.
vložka 1/28643/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5911389
Firma: EMAR, podjetje za trgovino, iz-

voz in uvoz, d.o.o., Matulj, Podružnica
Ljubljana, Tivolska 50

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Ustanovitelj: EMAR, podjetje za trgovino

in izvoz-uvoz, d.o.o., Matulji, Cesta za Oso-
njaki 6, vstop 10. 4. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jakašić Siniša, Ljubljana, Zvezna uli-
ca 19, imenovan 10. 4. 1995, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 177 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 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-
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karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 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;
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; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7412 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; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-104065
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03922 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa GRADITELJ, Splošno gradbeno
podjetje, p.o., sedež: Maistrova ulica 7,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/00764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, de-
ležev, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5078202
Firma: SGP GRADITELJ, Splošno

gradbeno podjetje, d.d.

Skrajšana firma: SGP GRADITELJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 109,170.000 SIT
Ustanovitelji: Skupščina občine Kamnik,

izstopila 28. 3. 1996; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
ul. 28, vložil 25,728.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
10,917.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
10,917.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 39,774.000 SIT, in upravičen-
ci interne razdelitve, vložili 21,834.000 SIT
– vstopili 28. 9. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorman Janez, Domžale, Vodovodna
6b, ki od 28. 3. 1996 zastopa podjetje brez
omejitev; zastopniki Kališnik Danica, Jam-
šek Bogdan in Robič Boris, razrešeni 28. 3.
1996.

Člani nadzornega sveta: Kepic Ferdinand,
Iskra Pavel in Holc Ivan, vstopili 28. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremičnina-
mi 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; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
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 projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00674/00708 – 1996/AK z dne
25. 7. 1996.
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Rg-104066

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03871 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa RIKO KOMUNALNA OPREMA,
d.o.o., sedež: Litijska 261, 1261 Ljublja-
na-Dobrunje, pod vložno št. 1/06104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, de-
ležev, ustanovitev osnovnega kapitala, de-
javnosti, datuma za zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5015499
Firma: RIKO KOMUNALNA OPREMA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 105,351.000 SIT
Ustanovitelji: RIKO, Ribniška kovinska

industrija, p.o., in RIKO KOMUNALNA
OPREMA, p.o., izstopila 21. 6. 1996; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vložil 14,638.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 4,741.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vložil 9,428.000 SIT, udeleženci inter-
ne razdelitve, vložili 5,656.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
12,891.000 SIT, in RIKO HOLDING (v ste-
čaju), Lepovče 23, vložil 57,943.000 SIT
– vstopili 21. 6. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kamnik Ivan, dipl. ing., Ljubljana, Ce-
lovška cesta 122, ki od 21. 6. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jenull Hinko,
Semen Snežana, Klement Roman, Bole Sta-
nislav in Jager Anton, vstopili 21. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6521 Finančni zakup (leasing);

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00755/00861 – 1996/DD z dne
25. 7. 1996.

Rg-104070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03730 z dne 26. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa HEMCO, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 150, sedež:
Celovška 150, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26564/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5903653
Firma: Eduard KETTNER – HEMCO,

trgovina z orožjem, strelivom in opre-
mo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: Eduard KETTNER –
HEMCO, d.o.o., Ljubljana

Ustanovitelj: C.J.I. Autohandel GmbH,
Zolling, Nečija, Eichenweg 3, vstop 27. 5.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; HEMSLADE Trading Limited,
izstop 25. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habič Marjan, razrešen 25. 8. 1996;
direktorica Fekonja Metka-Bojana, Šentilj v
Slovenskih Goricah 118, imenovana 26. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996:
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 8. 1996.

Rg-104071

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03707 z dne 26. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa DOMUS-CENTER, za dom, ustvar-
jalnost, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska cesta 17, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala, da-
tuma in tipa zastopnika ter člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5055571
Firma: DOMUS-CENTER, za dom,

ustvarjalnost, svetovanje, d.d.
Skrajšana firma: DOMUS-CENTER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 37,428.000 SIT

Ustanovitelji: DOMUS, p.o., Ljubljana, iz-
stopil 19. 4. 1996; Sklad RS za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova ul. 28, vložil 14,537.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 3,743.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vložil 3,743.000 SIT, udeleženci interne
razdelitve, vložili 7,485.000 SIT, udeležen-
ci notranjega odkupa, vložili 7,920.000 SIT
– vstopili 19. 4. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
klenk Aleš, Ljubljana, Vrhovci, Cesta XV št.
8, razrešen 24. 4. 1996 kot predsednik
družbe in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cerar Peter, Ja-
vornik Jože in Tanko Marija, vstopili 19. 4.
1996.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00687/01562 – 1996/GV z dne
15. 7. 1996.

Rg-104072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03668 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa POTEZA, borzna družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 7a, sedež: Miklo-
šičeva 7a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5317959
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Žibret Branku, ki je bil razrešen
1. 5. 1995.

Rg-104076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03396 z dne 14. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa VELANA, tovarna zaves, d.d., se-
dež: Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00410/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033748
Člani nadzornega sveta: Žiberna Nada,

Lopatič Janez, Falenti Nataša, Žust Denis in
Merklin Srečko, izstopili 6. 6. 1996; Tepina
Jože, Malgaj Melita, Žnidaršič Sonja, Žust
Denis in Bohorč Ana, vstopili 6. 6. 1996.

Rg-104077

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03070 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ABC TABOR, trgovina, gostinstvo
in turizem, p.o., sedež: Adamičeva 14,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/01547/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme in naziva zastopnika, ustano-
vitelje, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5030838
Firma: ABC TABOR, mednarodno tr-

govsko podjetje, d.d.
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Skrajšana firma: ABC TABOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 387,272.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vložil 164,101.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, vložil 38,727.000 SIT, Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vložil 38,727.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 77,455.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
68,262.000 SIT – vstopili 30. 8. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ah-
lin Marjan, Grosuplje, Perovo 37, razrešen
1. 3. 1996 kot direktor in imenovan za za-
stopnika, ki kot začasni direktor zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bavdek Matija,
Strmole Jože in Grm Marija, vstopili 1. 3.
1996.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2651
Proizvodnja cementa; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
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; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2733 Hladno profiliranje; 2753 Litje lahkih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 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.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615
Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
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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); 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00662/00905 – 1996/GV z dne
14. 6. 1996.

Rg-104078

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02487 z dne 25. 11. 1996 pri subjektu
vpisa TKANINA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 10a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12916/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5515840
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poličnik Ferdinand, razrešen 31. 8.
1996; direktor Čermelj Saša, Ljubljana, Bri-
lejeva ul. 9, imenovan 18. 7. 1996, zasto-
pa družbo z omejitvijo, da mora pri pravnih
poslih, ki se nanašajo na promet z nepre-
mičninami, osnovnimi sredstvi, dolgoročni-
mi plasmaji, poroštvi in garancijami, katerih
vrednost presega 5% (pet odstotkov) os-
novnega kapitala družbe, pridobiti predhod-
no soglasje nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta: Zobec Marija,
izstopila 8. 5. 1996; Poličnik Ferdo, izsto-
pil 1. 9. 1996.

Rg-104079
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02383 z dne 12. 7. 1996 pri subjektu
vpisa KNJIŽNICA DOMŽALE, p.o., Dom-

žale, Ljubljanska 58, sedež: Ljubljanska
58, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/01937/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5269849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gujtman Marjan, Kamnik, Radomelj-
ska 10, imenovan 29. 11. 1995, kot ravna-
telj zastopa knjižnico brez omejitev.

Rg-104082

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04914 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa UBK, univerzalna banka, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 116, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09019/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5422124
Član nadzornega sveta: Perner Vili, vsto-

pil 23. 5. 1995; Plevnik Jože, izstopil 23. 5.
1995.

Rg-104083
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04303 z dne 19. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa MLADINA, časopisno podjetje,
d.d., Ljubljana, Resljeva 16, sedež: Res-
ljeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zmanjšanje in povečanje osnovne-
ga kapitala, sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala, spremembo statuta, uskladitev de-
javnosti in predložitev zapisnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5366399
Osnovni kapital: 8,028.000 SIT
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Vpiše se sklep skupščine z dne 22. 8.
1995 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 604.742,76 SIT, in sicer
na 4,994.727,24 SIT.

Rg-104088

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03126 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa MULTIKOP, inženiring in trgovina,
d.o.o., Glinškova ploščad 3, Ljubljana,
sedež: Glinškova ploščad 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10093/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5837596

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1996: Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca.

Rg-104091
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01010 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa MLADINA, časopisno podjetje,
d.d., Ljubljana, Resljeva 16, sedež: Res-
ljeva 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5366399
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Botteri Robert, razrešen 10. 2. 1995;
direktor Rogač Marko, Ljubljana, Rojčeva
9, imenovan 10. 2. 1995, zastopa podjetje
brez omejitev.

Rg-104092
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00624 z dne 11. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa UBK, univerzalna banka, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09019/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5422124.

Rg-104095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06594 z dne 22. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALPS, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo in trženje, sedež: Prešernova
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5408768
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nemanič Mitja, Ljubljana,

Štefanova 6, vstopil 25. 4. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Nemanič Darko in Cerle Barbara, izsto-
pila 15. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Nemanič Darko, razrešen 15. 4.
1994; zastopnik Nemanič Mitja, imenovan
25. 4. 1990, zastopa družbo neomejeno.

Rg-104097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06956 z dne 30. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa TIPPS, Podjetje za trženje, izda-
janje, posredovanje, prodajo in svetova-
nje, d.o.o., sedež: Ulica Sallaumines 2,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/09816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5442605
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gole Jože, razrešen 15. 11. 1995;
direktorica Petrovič Biserka, Trbovlje, Ce-
sta OF 46, imenovana 15. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Rg-104100
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06486 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa IPKO, Podjetje za mednarodno
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Medvedova
28, sedež: Medvedova 28, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5417163
Firma: IPKOTEX, Podjetje za medna-

rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IPKOTEX, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova

60a.

Rg-104102
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05949 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa TTU-Kovačec in ostali, podjetje
za trgovino, transport in usluge, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Hranilniška 7a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12209/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5495202
Sedež: 1000 Ljubljana, cesta na Br-

do 109
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje 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 nespecializira-
nih prodajalnah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-104103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05590 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa LESNO INDUSTRIJSKO POD-
JETJE RADOMLJE, p.o., sedež: Pelecho-
va 15, 1352 Preserje, Radomlje, pod
vložno št. 1/01022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, sedeža in zastopni-
ka, ustanovitelje, osnovni kapital, člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5000190
Firma: LESNO INDUSTRIJSKO POD-

JETJE RADOMLJE, d.d.
Skrajšana firma: LIP RADOMLJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1235 Radomlje, Pelechova 15
Osnovni kapital: 576,700.000 SIT

Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova ul. 28, vložil 184,407.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 56,526.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vložil 71,161.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 111,997.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
152,609.000 SIT – vstopili 12. 7. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dvor-
nik Asto, Ljubljana, Djakovičeva 26, razre-
šen 12. 7. 1996 kot direktor in imenovan
za predsednika uprave, ki zastopa podjetje
brez omejitev, in zastopnica Jeretina Vero-
nika, Ljubljana, Cesta v Dvor 6, imenovana
12. 7. 1996 za podpredsednika uprave, ki
zastopa podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mokorel Mar-
ko, Slavinec Uroš in Žibert Anton, vstopili
12. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 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; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
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.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina

na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00770/00404 z dne 29. 10. 1996.

Rg-104104
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05589 z dne 17. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA,
d.d., sedež: Slovenska 29, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme in zastop-
nikov, ustanovitelje, osnovni kapital, člane
nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5171555
Firma: MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-

NA, d.d., Ljubljana
Osnovni kapital: 303,856.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
119.928.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
20,984.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 20,984.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
5,992.000 SIT, upravičenci interne razdeli-
tve, vložili 41,976.000 SIT, in dosedanji
zasebni delničarji, vložili 93,992.000 SIT –
vstopili 25. 4. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-
neralni direktor Hribar Jože, Ljubljana, Voj-
kova 91, ki od 30. 5. 1996 kot predsednik
uprave zastopa družbo neomejeno, član
uprave Gorjup Borut, Škofljica, Gradišče
93, imenovan 30. 5. 1996, ki kot komer-
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cialni direktor sklepa posle, katerih vred-
nost presega 200.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti na dan sklenitve v soglasju z ge-
neralnim direktorjem, in članica uprave Me-
kiš Vlasta, Škofja Loka, Frankovo naselje
166, imenovana 30. 5. 1996, ki kot finanč-
na direktorica sklepa posle, katerih vred-
nost presega 200.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti na dan sklenitve, v soglasju z ge-
neralnim direktorjem.

Člani nadzornega sveta: Leben Ludvik,
Semenič Goran, Cunder Andrej, Hočevar
Marko, Turk Marjeta in Pibernik Metod, vsto-
pili 19. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 212
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 221 Založništvo; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 511 Posredništvo;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 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
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-

mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00714/00402 – 1996/MK z dne
30. 10. 1996.

Rg-104105

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05579 z dne 23. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28753/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985358
Firma: LJUBLJANSKI VAL – KREBELJ

& CO, družba za trženje in informiranje,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LJUBLJANSKI VAL –
KREBELJ & CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-
va ulica 5

Ustanovitelji: Krebelj Stojan, Ljubljana,
Pot na goro 15, Šetina Slavko, Radomlje,
Rova 50, in Kardelj Aleš, Ljubljana, Pot na
Fužine 55, vstopili 29. 10. 1996, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Kardelj Aleš, Krebelj Stojan in
Šetina Slavko, imenovani 29. 10. 1996, za-
stopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6420 Telekomuni-
kacije; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.

Rg-104106

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05577 z dne 10. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28700/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970636
Firma: E.T. FASTENER, proizvodnja in

trgovina, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: E.T. FASTENER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Brezje 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: E.T. FASTENER, & MA-

CHINE CO. LTD., Tajvan, R.O.C. 4, Shin
Long R.D. SEG 1, vložil 900.000 SIT, in Lin
Shu-Ling, Tajvan, Taipei, vložil 600.000 SIT,
vstopila 30. 10. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lin Shu-Ling, Tajvan, Taipei, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, direktor Lin
Yung-Kuo, Tajvan, Taipei, ki kot izvršni di-
rektor zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Štrubelj Boštjan, Grosuplje, Jurčiče-
va cesta II 15, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, imenovani 30. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki.

Rg-104109
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05542 z dne 19. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5985285
Firma: HABERKORN, d.o.o., Proizvod-

nja in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: HABERKORN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: BEVE Unternehmensteili-

gungs AG, Dunaj, Modecenterstrasse 7,
vložil 900.000 SIT, in JOSEF BOKOR Gmb-
H, Dunaj, Guglgasse 25, vložil 600.000
SIT, vstopila 24. 10. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Antauer Igor, Ljubljana, Chengdujska
26, ki v kolektivnem vodstvu zastopa druž-
bo skupaj s prokuristom, in prokurist Pich-
ler Walter, Dunaj, Treffen 162, imenovan
24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1996:
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
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tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.

Rg-104113

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05509 z dne 30. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa PROKOB MC, Management Con-
sulting, d.o.o., sedež: Moravče 91, 1274
Gabrovka, pod vložno št. 1/23636/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnika
in družbene pogodbe, dopolnitev dejavno-
sti in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5812542
Firma: PROKOB MCT, podjetje za po-

slovno svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PROKOB MCT, d.o.o.
Sedež: 1270 Litija, Prisojna ulica 1
Osnovni kapital: 9,424.520 SIT
Ustanovitelja: Verschatse Didier, Wevel-

gen, Grote Ieperstrat 131, vložil 5,278.000
SIT, in Van Schepdael Marc, Wielsbeke,
Rijksweg 343, vložil 2,639.000 SIT, vstopila
20. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sta-
matovski Zoran, Litija, Prisojna 1, razrešen
20. 9. 1996 kot direktor in imenovan za
prokurista, in direktor Van Schepdael Marc,
imenovan 20. 9. 1996, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-104115

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/05368 z dne 11. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/17869/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5642817006
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,

Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽBA,

VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 4a, vstop 22. 10.
1996, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grgurevič Nikolaj, Ljubljana, Goce
Delčeva 6, imenovan 22. 10. 1996, zasto-
pa podružnico z omejitvijo, da mora za vsak
posel pridobiti soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104116

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05367 z dne 11. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/17869/04 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5642817005
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,

Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Novo mesto

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 1
Ustanoviteljica. PREŠERNOVA DRUŽBA,

VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a, vstop
22. 10. 1996, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tkalčič Levin, Ljubljana, Žaucerjeva
24, imenovan 22. 10. 1996, zastopa po-
družnico z omejitvijo, da mora za vsak posel
pridobiti soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104117

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05366 z dne 11. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/17869/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5642817004
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,

Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Celje

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Podjavorska 1

Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽBA,
VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Opekarska 4a, vstop
22. 10. 1996, odgovornost: vpisana kot
ustanoviteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: za-
stopnica Bizjak Irena, Ljubljana, Potokarje-
va 35, imenovana 22. 10. 1996, zastopa
podružnico z omejitvijo, da mora za vsak
posel pridobiti soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav.

Rg-104118

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05365 z dne 11. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/17869/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5642817003
Firma: PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,

Podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, BTC, Šmar-

tinska 152, Hala IV/2
Ustanoviteljica: PREŠERNOVA DRUŽBA,

VRBA, Podjetje za trgovino, posredovanje,
zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Opekarska 4a, vstop 22. 10.
1996, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Bizjak Irena, Ljubljana, Potokarje-
va 65, imenovana 22. 10. 1996, zastopa
podružnico z omejitvijo, da mora za vsak
posel pridobiti soglasje direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-104120

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05363 z dne 11. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA, VRBA,
podjetje za trgovino, posredovanje, za-
stopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Opekarska 4a, sedež:
Opekarska 4a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642817
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
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2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-104122

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04992 z dne 17. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
javni zavod, Ljubljana, sedež: Kolodvor-
ska 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00849/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5056497
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žarko Petan, razrešen 25. 7. 1996;
zastopnik Mori Peter, Ljubljana, Jakšičeva
2, imenovan 26. 7. 1996, kot v.d. general-
nega direktorja zastopa zavod brez omeji-
tev, razen v prometu z nepremičninami.

Rg-104123

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04851 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa TERMOELEKTRARNA TRBOV-
LJE, p.o., sedež: Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/01606/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, dejavnosti in
zastopnika, člane nadzornega sveta in os-
novni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5035511
Firma: TERMOELEKTRARNA TRBOV-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 15.502,968.199 SIT
Ustanoviteljica. Republika Slovenija, ki

jo zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, vstop 31. 3. 1949, vložek
15.502,968.199 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Baloh Stojan, razrešen 30. 8. 1996;
zastopnik Perger Janez, Trbovlje, Ostenk

30a, ki od 30. 8. 1996 zastopa družbo kot
v.d. direktorja, za sklepanje poslov v vred-
nosti nad 80,000.000 SIT, o prometu z
nepremičninami in najemanju dolgoročnih
kreditov pa potrebuje soglasje nadzornega
sveta.

Člani nadzornega sveta: Šubic Maja, Ko-
kalj Dane, Stradar Zdravko, Lindič Lado,
Binder Stojan, Mrak Ervin in Zalokar Alojz,
vstopili 30. 8. 1996.

Dejavnost, izbrisana 24. 12. 1996:
5551 Storitve menz.

Rg-104124

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04651 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa EURO HOLZ, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Lukovica,
Vrhpolje 5, sedež: Vrhpolje 5, 1225 Lu-
kovica, pod vložno št. 1/23209/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št: 5768195
Firma: MAIMEX, podjetje za agencijo,

zastopanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MAIMEX, d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Murnova 9
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeretina Tomaž in Jereti-

na Danijel, izstopila 20. 8. 1996; Maksić
Nada, Mengeš, Murnova 9, vstopila 20. 8.
1996, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jeretina Tomaž, razrešen 20. 8.
1996; zastopnik Maksić Petar, Mengeš,
Murnova 9, imenovan 20. 8. 996, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,

jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-104125

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04648 z dne 19. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa NCH, podjetje za trgovino, d.o.o.,
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Ljubljana, sedež: Šmartinska cesta
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova in družbene
pogodbe ter povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5833108
Sedež: 1000 Ljubljana-Bežigrad, Par-

mova 53
Osnovni kapital: 14,752.568,30 SIT
Ustanovitelj: NCH CORPORATION, Ir-

ving, Texas, Chemsearch Boulevard, vstop
8. 3. 1993, vložek 14,752.568,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-104128

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04566 z dne 13. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŽIVA, Svetovalnica za življenje,
p.o., Ljubljana, Hranilniška 7a, sedež:
Hranilniška 7a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00906/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme in zastopnika, ustanovite-
lje, osnovni kapital, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5727847
Firma: ŽIVA, Svetovalnica za življenje,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 5,210.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vložil 2,750.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kotnikova ul. 15,
vložil 521.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
521.000 SIT, Šumi Nada, Ljubljana, Ciril
Metodov trg 13, vložila 489.000 SIT, Slavi-
nec Nataša, Ljubljana, Glavarjeva 8, vložila
449.000 SIT, Slavinec Draga, Ljubljana,
Glavarjeva 8, vložila 320.000 SIT, Komelj
Miklavž, Ljubljana, Ciril Metodov trg 13, vlo-
žil 160.000 SIT – vstopili 29. 8. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šumi
Nada, ki od 26. 7. 1996 kot začasna direk-
torica zastopa družbo brez omejitev, in Sla-
vinec Nataša, imenovana 26. 7. 1996 za
začasno direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2215
Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8532 Izvajanje social-
novarstvenih programov in storitev; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.

št. LP 00641/01291 – 1996/IJS z dne
30. 8. 1996.

Rg-104129

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04309 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa INTEGRAL, Prometno turistično
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kolod-
vorska ulica 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07417/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, deležev, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa in
datuma za zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385571
Firma: PTP INTEGRAL, poslovno sve-

tovanje, turizem in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PTP INTEGRAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 20,680.000 SIT
Ustanovitelji: Berden Milan, Ljubljana,

Kunaverjeva 4, vstop 11. 2. 1991, vložek
1,214.000 SIT, Mirčič Živan, Ljubljana, Uli-
ca Bratov Učakar 40, vstop 11. 2. 1991,
vložek 763.000 SIT, Zvonc Zdenka, Ljub-
ljana, Vrhovci cesta II/5, vstop 11. 2. 1991,
vložek 682.000 SIT, Černač Silvana, Ljub-
ljana, Črtomirova ulica 24, vstop 11. 2.
1991, vložek 292.000 SIT, Perčun Martin,
Ljubljana-Polje, Višnjevarjeva ulica 15,
vstop 11. 2. 1991, vložek 162.000 SIT,
Erjavec Jože, Ljubljana, Trg oktobrske re-
volucije 15, vstop 11. 2. 1991, vložek
118.000 SIT, Martini Keber Milena, Ljublja-
na, Ul. Molniške čete 17, vstop 11. 2.
1991, vložek 662.000 SIT, Vogrin Marja-
na-Marjanka, Ljubljana, Tbilisijska ulica 58,
vstop 11. 2. 1991, vložek 592.000 SIT,
Berden Anica-Ana, Ljubljana, Jakčeva ulica
36, vstop 11. 2. 1991, vložek 953.000
SIT, Anžur Zlata, Ljubljana-Dobrunje, Pot v
dolino 28, vstop 11. 2. 1991,  vložek
573.000 SIT, Vrhovšek Vladka-Vladimira,
Mengeš, Pernetova ulica 3, vstop 11. 2.
1991, vstop 11. 2. 1991, vložek 83.000
SIT, Tevž Tine-Martin, Ravne na Korošekm,
Jeneče 41, vstop 28. 10. 1991, vložek
60.000 SIT, Gril Drago, Tržič, Ravne 28,
vstop 28. 10. 1991, vložek 40.000 SIT,
Martič Andreja, Kočevje, Kajuhovo naselje
2, vstop 28. 1. 1991, vložek 24.000 SIT,
Mestnik Jožica, Kočevje, Nabrežje 25,
vstop 28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT,
Ofak Ivan, Nova Sela, Dren 4, vstop 28.
10. 1991, vložek 24.000 SIT, Bitenc Lju-
bomira, Ljubljana, Herbersteinova ulica 16,
vstop 28. 10. 1991, vložek 530.000 SIT,
Kapič Jasna, Ljubljana, Simonitijeva 7,
vstop 28. 10. 1991, vložek 40.000 SIT,
Šporar Darinka, Jesenice, Hrušica 141,
vstop 28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT,
Koselj Mira, Žirovnica, Moste 39, vstop 28.
10. 1991, vložek 24.000 SIT, Rakovič
Enes, Kranjska Gora, Slavka Černeta 39,
vstop 28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT,
Mekina Marija, Žirovnica, Moste 71b, vstop
28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT, Vidovič
Franci, Rateče-Planica, Rateče 110f, vstop
28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT, Rekar

Peregrin, Žirovnica, Breznica 37a, vstop 28.
10. 1991, vložek 24.000 SIT, Radakovič
Spasoje, Bled, Grajska cesta 7, vstop 28.
10. 1991, vložek 24.000 SIT, Piciga Sta-
ne, Jesenice, Hrušica 178, vstop 28. 10.
1991, vložek 48.000 SIT, Jekovec Izidor,
Žirovnica, Zabreznica 35e, vstop 28. 10.
1991, vložek 48.000 SIT, Lakota Marjan,
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1, vstop 28.
10. 1991, vložek 48.000 SIT, Majstrovič
Zelenko, Jesenice, C. Maršala Tita 39, vs-
top 28. 10. 1991, vložek 24.000 SIT, Mar-
tinc Ivan, Ljubljana, Velikovška ulica 10, vs-
top 28. 10. 1991, vložek 718.000 SIT,
Lopičič Marijana, Ljubljana, Povšetova ulica
106d, vstop 20. 6. 1996,  vložek 600.000
SIT, Vodopivec Emanuela, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 22, vstop 20.  6. 1996,
vložek 300.000 SIT, Babnik Marija, Ljublja-
na-Dobrunje, Pot v dolino 28, vstop 20 .6.
1996, vložek 600.000 SIT, Močnik Dušan,
Ljubljana-Šentvid, Pot za razori 5, vstop 20.
6. 1996, vložek 300.000 SIT, Berden Mag-
da, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 4, vstop
20. 6. 1996, vložek 600.000 SIT, Berden
Simona, Ljubljana, Slomškova 33, vstop 20.
6. 1996, vložek 300.000 SIT, Berden Dra-
go, Ljubljana, Jakčeva ulica 36, vstop 20.
6. 1996, vložek 300.000 SIT, Anžur Franc,
Ljubljana-Dobrunje, Pot v dolino 28, vstop
20. 6. 1996, vložek 520.000 SIT, Anžur
Frančiška, Ljubljana-Dobrunje, Pot na vi-
soko 12, vstop 20. 6. 1996, vložek
1,190.000 SIT, Podobnik Boža, Ljubljana,
Črtomirova ulica 24, vstop 20. 6. 1996,
vložek 260.000 SIT, Zvonc Darko, Ljublja-
na, Vrhovci cesta II/5, vstop 20. 6. 1996,
vložek 340.000 SIT, in Vogrin Hedvika, Bre-
žice, Prežihova ulica 10, vstop 20.6. 1996,
vložek 100.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo; INTEGRAL, Avtobusni potniški
promet PRIMORSKA, p.o., izstop 4. 6.
1993, INTEGRAL NOTRANJSKA, avtobu-
sni promet, p.o., izstop 14. 5. 1993, in IN-
TEGRAL BERBUS, Avtobusni promet, de-
lavnice in turizem, p.o., izstop 26. 3. 1993;
Sklad R Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova ul. 28, vstop 20. 6. 1996, vložek
3,570.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 20. 6.
1996, vložek 1,780.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vstop 20. 6. 1996, vložek 1,780.000 SIT,
in INTEGRAL Jesenice, Jesenice, Titova ce-
sta 67, vstop 11. 2. 1991, vložek 250.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Berden Milan, dipl. oec., ki od 20. 6.
1996 kot poslovodja – začasni direktor za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
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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; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacio opr.
št. LP 00749/00584 – 1996/AK z dne
9. 8. 1996.

Rg-104132

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04000 z dne 17. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa DELO, časopisno in založniško
podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5096049
Član nadzornega sveta: Jesenšek Met-

ka, izstopila 30. 7. 1996; Zakrajšek Boris,
vstopil 30. 7. 1996.

Rg-104133

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/03893 z dne 16. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa A1 – leasing in finance, d.d.,
Ljubljana, sedež: Vodovodna ulica 93,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27228/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5913187
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 50301

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila.

Rg-104134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03711 z dne 12. 12. 1996 pri subjektu
vpisa PROJEKTIVNI ATELJE – PROSTOR,
d.o.o., Prostorsko in urbanistično načrto-
vanje, Kersnikova 9, Ljubljana, sedež:
Kersnikova 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19115/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, tipa in datuma za zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622654
Osnovni kapital: 4,310.000 SIT
Ustanovitelji: Bodlaj Majda, Ljubljana, Re-

boljeva 15, vstop 21. 4. 1992, vložek
298.000 SIT, Grilc Livija, Ljubljana, Rebolje-
va 5, vstop 21. 4. 1992, vložek 298.000
SIT, Rejc Matija, Ljubljana, Brodarjev trg 5,
vstop 21. 4. 1992, vložek 339.000 SIT, Vid-
mar Vojka, Kranj, Seljakovo naselje 27,
vstop 21. 4. 1992, vložek 298.000 SIT,
Močnik Gunde Marjetka, Ljubljana, Medve-
dova cesta 21, vstop 21. 4. 1992, vložek
6.000 SIT, Mrdakovič Arabela, Ljubljana,
Kersnikova 7, vstop 21. 4. 1992, vložek
6.000 SIT, Gortnar Maruška, Ajdovščina,
Kožmani 17, vstop 10. 6. 1996, vložek
47.000 SIT, Matijevič Cvetko, Litija, Brodar-
ska 8, vstop 10. 6. 1996, vložek 293.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ul. 16, vstop 10. 6. 1996, vložek 428.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vstop 10. 6. 1996, vložek
428.000 SIT, in Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
10. 6. 1996, vložek 1,869.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rejc
Matija, dipl. ing. geod., razrešen 10. 6. 1996
kot direktor in imenovan za začasnega po-
slovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00744/01773 – 1996/ASA z dne
15. 7. 1996.

Rg-104137

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03608 z dne 9. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SEMESADIKE, Proizvodno podjet-
je Mengeš, p.o., sedež: Prešernova 35,
1234 Mengeš, pod vložno št.
1/00003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, deležev, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, člane nad-
zornega sveta, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5129451
Firma: SEMESADIKE MENGEŠ, d.d.
Skrajšana firma: SEMESADIKE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 219.212.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada RS, izstopila 26. 4.

1996; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vložil 17,460.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul.
15, vložil 17,460.000 SIT, Sklad RS za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
136,501.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 33,820.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
13,971.000 SIT – vstopili 26. 4. 1996, od-
govornost. ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šink Franc, razrešen 26. 4. 1996;
direktor (član uprave) Panjan Jože, Men-
geš, Janševa 15, ki od 26. 4. 1996 zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pogačar Viktor
in Glišić Simo, vstopila 5. 4. 1996, Cipot
Majda, Rotar Bogdan, Tarman Jožica in Str-
le Milena, vstopili 26. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
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na debelo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00705/01098.

Rg-104138

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03437 z dne 16. 12. 1996 pri subjektu
vpisa LADA AVTO, Podjetje za proizvod-
njo, prodajo in servisiranje vozil, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 134b, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20415/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnika in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688051
Osnovni kapital: 108,147.051,22 SIT
Ustanovitelji: LADA CAR TRADING

S.R.L. Rim, Arrac Arraccia, Via Colli S. Pao-
lo 11, vložil 75,675.243,18 SIT, PONTI,
d.d., Ljubljana, Tomšičeva 5, vložil
21,651,910,64 SIT, Ivančič Aljoša, Ljublja-
na, Herbersteinova 14, vložil 5,412.978,42
SIT, in Slavinec Uroš, Domžale, Mačkovci,
vložil 5,406.918,98 SIT – vstopili 5. 10.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopane: direk-
tor Mišica Borut, Grosuplje, Perovo 32, ime-
novan 5. 10. 1992, ki zastopa in predstav-
lja družbo neomejeno, in prokurist Košir Mi-
ran, Ljubljana, C. Dolomitskega odreda 36,
imenovan 10. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1996: 341
Proizvodnja motornih vozil; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 353 Proizvodnja zračnih
in vesoljskih plovil; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 354 Proizvodnja mo-
tornih koles, koles in vozil za invalide; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervni-
mi 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 511 Posredništvo; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5170 Druga trgovina na debelo; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-

jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 744
Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-104144

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01770 z dne 20. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa A.U.T. & S.O.S., Avtoelektrika na
terenu, d.o.o., Mengeš, sedež: Muljava
12, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/14567/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5557356
Firma: AGAPITO A.U.T. & SO.S, avto-

elektrika na terenu, d.n.o., Mengeš
Skrajšana firma: AGAPITO A.U.T. &

S.O.S., d.n.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Agapito Evgen, izstopil iz

d.o.o. in vstopil v d.n.o. 22. 4. 1996, in
Agapito Anka, vstopila 22. 4. 1996, oba iz
Mengša, Muljava 12, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Agapito Evgen, ki od 22. 4. 1996
kot vodja poslov in neomejeni zastopnik za-
stopa družbo brez omejitev, in zastopnica
Agapito Anka, imenovana 22. 4. 1996, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 453
Inštalacije pri gradnjah; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na 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; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 552 Dejavnost domov, kampov in 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); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-104145

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01506 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa POBJEDA, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Glinškova ploščad 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5741173
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelji: POBJEDA TEŠANJ, d.d.,

Fabrika pumpi i prečistača, Tešanj 74260
Bukva b.b., vstopila 15. 12. 1992, vložila
60.016,304 SIT, ter Husakovič Šefik in
Husakovič Sajda, oba iz Ljubljane, Glinško-
va pl. 11, vstopila 29. 3. 1995, vložila po
3,334.239 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Husakovič Šefik, dipl. oec., imeno-
van 24. 3. 1993, ki zastopa in predstavlja
družbo neomejeno, zastopnik Husakovič
Sajda, ki od 15. 12. 1995 kot namestnik
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Kuhar Vladimir, Maribor, Cesta XIV. divizije
123a, imenovan 29. 3. 1995.

Rg-104149

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20301 z dne 24. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa TIPPS, Podjetje za trženje, izda-
janje, posredovanje, prodajo in svetova-
nje, d.o.o., Trbovlje, Ulica 1. junija 19,
sedež: Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/09816/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442605
Firma: TIPPS, Podjetje za trženje, iz-

dajanje, posredovanje, prodajo in sve-
tovanje, d.o.o.

Skrajšana firma: TIPPS, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Ulica Sallau-

mines 2
Osnovni kapital: 1,546.864 SIT
Ustanovitelji: Socialistična stranka Slo-

venije, Območni odbor Trbovlje in Novak
Duška, izstopili 14. 12. 1994; Združena li-
sta socialnih demokratov Trbovlje, Trbovlje,
Ulica 1. junija 19, vstopila 12. 11. 1990,
vložila 33.435 SIT, Lavrič Nevenka, Trbov-
lje, Dom in vrt 24a, vstopila 18. 3. 1993,
vložila 337.592 SIT, Marot Božo, Trbovlje,
Bevško 45b, vstopil 5. 5. 1993, vložil
425.837 SIT, Cvar Ljubo, Trbovlje, Kešeto-
vo 11, vstopil 14. 12. 1994, vložil 250.000
SIT, Gole Jože, Trbovlje, Čeče 2, vstopil
14. 12. 1994, vložil 250.000 SIT, in Nučič
Uroš, Trbovlje, Leninov trg 7, vstopil 14. 12.
1994, vložil 250.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marot Božo, razrešen 30. 4. 1994;
direktor Gole Jože, imenovan 1. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-103257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06483 z dne 6. 2. 1997 pri subjektu
vpisa MP INSTALACIJA LJUBLJANA, d.d.,
sedež: Kamniška 48a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5076587
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Učakar Ivan, razrešen 28. 11. 1996;
direktor Adlešič Rudolf, Ljubljana, Ziherlova
10, imenovan 28. 11. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-103258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03163 z dne 6. 2. 1997 pod št. vložka
1/28886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952450
Firma: MIZARSTVO JENKO IN PART-

NER, Splošno mizarstvo, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: MIZARSTVO JENKO
IN PARTNER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-
ga 7

Ustanovitelja: Jenko Primož, Kranj, Zgor-
nji Brnik 99, in Srebrnič Mojca, Ljubljana,
Preglov trg 13, vstopila 17. 6. 1996, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jenko Primož, imenovan 17. 6.
1996, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1997: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 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.;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-103268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05254 z dne 15. 1. 1997 pri subjektu
vpisa RIC, Republiški izpitni center Ljub-
ljana, sedež: Župančičeva 6, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768063
Firma: DRŽAVNI IZPITNI CENTER
Sedež: 1000 Ljubljana, Podmilščako-

va 25
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 221 Za-

ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7512 Dejavnost javnih usta-
nov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge so-
cialne storitve, razen obveznega socialnega
zavarovanja; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 9251 Dejavnost knjiž-
nic in arhivov.

Rg-103270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05550 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu
vpisa SŽ CONSULTING, podjetje za izva-
janje investicij, p.o., sedež: Robbova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5069173
Firma: DIS CONSULTING, Družba za

svetovanje, pripravo in izvajanje investi-
cij, d.o.o.

Skrajšana firma: DIS CONSULTING,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 39,100.000 SIT
Ustanovitelji: Čurič Ilija, Ljubljana, Bebler-

jev trg 14, vložil 21,345.000 SIT, Florjančič
Milan, Ljubljana, Topniška 43, vložil
2,812.000 SIT, Lipužič Saša, Komenda, Kre-
kova 5, vložil 3,902.000 SIT, Lubarda Marija,
Ljubljana, Beblerjev trg 4, vložila 3,352.000
SIT, Mediževec Marica, Ljubljana, Brodarjev
trg 4, vložila 973.000 SIT, Pfeifer Leon, Ljub-
ljana, Slomškova 6, vložil 896.000 SIT, Pejič
Zdenka, Ljubljana, Vogelna 4, vložila 300.000
SIT, Vene Viljem, Ljubljana, Cirila Kosmača
18, vložil 400.000 SIT, Babuder Aleksander,
Ljubljana, Ulica 15. maja 27, vložil 400.000
SIT, Borštnar Vinko, Medvode, Golo brdo 49,
vložil 400.000 SIT, Krivec Emil, Ljubljana,
Kamniška 26c, vložil 400.000 SIT, Isajlovič
Dragan, Ljubljana Polanškova 12, vložil

350.000 SIT, Černeka Milojka, Ljubljana, Bro-
darjev trg 13, vložila 350.000 SIT, Plaskan
Emil, Litija, Cankarjeva 12, vložil 200.000 SIT,
Kositov Leon, Ljubljana, Beblerjev trg 14, vlo-
žil 300.000 SIT, Čurič Milica, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 14, vložila 250.000 SIT, Čuček Kar-
men, Komenda, Krekova 5, vložila 250.000
SIT, Lipužič Marija, Komenda, Krekova 5, vlo-
žila 119.000 SIT, Florjančič Natalija, Ljublja-
na, Topniška 43, vložila 350.000 SIT, Lubar-
da Slobodan, Ljubljana, Beblerjev trg 4, vložil
350.000 SIT, Lubarda Mišo, Ljubljana, Beb-
lerjev trg 4, vložil 100.000 SIT, Lubarda Maja,
Ljubljana, Beblerjev trg 4, vložila 100.000 SIT,
Pejič Boro, Ljubljana, Vogelna 4, vložil
350.000 SIT, Pejič Bojana, Ljubljana, Vogel-
na 4, vložila 100.000 SIT, Pejič Goran, Ljub-
ljana, Vogelna 4, vložil 100.000 SIT, Krajnik
Marija, Škofja Loka, Godešič 86, vložila
251.000 SIT, in Krajnik Franc, Škofja Loka,
Godešič 86, vložil 400.000 SIT – vstopili 8. 7.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čurič Ilija, razrešen 8. 7. 1996 kot
v.d. direktorja in imenovan za začasnega
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 266
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 267 Obdelava naravnega kamna;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbe-
na dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 511 Posredništvo; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja agencije št.
LP00688/01115-1996/MB z dne 28. 10.
1996.

Rg-103273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06416 z dne 9. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MERCATOR-SLOSAD, trgovina, pro-
izvodnja, skladiščenje, poslovne sto-
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ritve, d.d., sedež: Dunajska 107, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5730295
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klemenčič Marjan, razrešen 27. 11.
1996; direktor Rovere Franc, Celje, Na oto-
ku 3, imenovan 27. 11. 1996, zastopa
družbo z omejitvijo, da mora pridobiti pred-
hodno soglasje nadzornega sveta za nasled-
nje posle: pridobitev, odtujitev in obremeni-
tev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; investi-
cije, prodajo in nakup osnovnih sredstev, ki
v poslovnem letu presegajo zneske, dolo-
čene v vsakokratnem veljavnem gospodar-
skem načrtu koncerna; nakup ali prodajo
patentov, blagovnih znamk, najetje in daja-
nje kreditov ter poroštev, če ti posli niso
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev in
ukinjanje bančnih povezav.

Rg-103290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05022 z dne 18. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno pod-
jetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
zastopanje in konsignacije, d.d., Ljublja-
na, sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Osterc Andrej, razrešen
1. 10. 1996; direktor Kobal Djordja, Ljub-
ljana, Einspielerjeva 20, imenovan 1. 10.
1996, po sklepu nadzornega sveta družbe
z dne 29. 7. 1996 sme generalni direktor
na podlagi predhodnega pisnega soglasja
nadzornega sveta sklepati naslednje pogod-
be oziroma opravljati naslednje pravne po-
sle: nakup in prodaja nepremičnin, obreme-
nitev nepremičnin s hipoteko ali drugimi bre-
meni; nakup, prodaja in zastava lastniških
vrednostnih papirjev in poslovnih deležev;
ustanovitev gospodarske družbe in druge
pravne osebe; poroštvena pogodba in izja-
va ter drug pravni posel, s katerim družba
prevzame jamstvo za izpolnitev obveznosti
druge osebe; odobritev posojila in najem
posojila, katerega vrednost ob sklenitvi pre-
sega 50,000.000 SIT.

Rg-103293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06664 z dne 18. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d.,
sedež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg št. 3128/96 zaradi dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5142733
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 5523

Druge nastanitve za krajši čas; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-103405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02094 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa SALE, Trgovina na debelo in drob-
no, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Litijska c. 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06375/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385822
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Dushaku Sabit, Ljubljana,

Litijska c. 14, vstop 21. 3. 1990, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2222 Drugo tiskarstvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 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; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6512
Drugo denarno posredništvo; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 8041 Dejav-
nost vozniških šol.

Rg-103410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16537 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa MVS, inženiring, d.o.o., Homec
7/31, Radomlje, sedež: Homec 7, 1235
Radomlje, pod vložno št. 1/18566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5643961
Osnovni kapital: 1,534.310 SIT
Ustanovitelja: Loboda Viktor, Radomlje,

Homec 7/31, vložil 780.310 SIT, in Jam-
nik Andreja, Ljubljana-Šentvid, Jančičeva 1,
vložila 754.000 SIT – vstopila 30. 9. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-103412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16488 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa BELINA 2001, podjetje za trgovi-
no, storitve in gostinstvo, d.o.o., Ljublja-
na, Ajdovščina 4, sedež: Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5875013
Osnovni kapital: 1,521.055 SIT
Ustanovitelja: Belina Dušan in Belina Jo-

žica, oba iz Ljubljane, Križna ulica 12, vsto-
pila 6. 7. 1993, vložila po 760.527,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 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 opremo za AOP; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
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materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in 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; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-103413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10337 z dne 9. 10. 1995 pri subjektu
vpisa GLOBALVISION, PROSTORSKI IN-
FORMACIJSKI SISTEMI, d.o.o., Ljublja-
na, raziskave, razvoj, šolanje, inženiring,
sedež: Karlovška cesta 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5648025
Osnovni kapital: 1,516.382,20 SIT
Ustanovitelj: Peček Dušan, Ljubljana,

Soška 56, vstop 21. 9. 1992, vložek

1,516.382,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vidmar Bojan, izstop 31. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
ček Dušan, razrešen 31. 5. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Vidmar
Bojan, razrešen 31. 5. 1994.

Rg-103419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02129 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa START – SVETOVALNA HIŠA, Pod-
jetje za poslovno, ekonomsko in finanč-
no svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20646/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5697638
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska

ul. 18
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-103420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02076 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa MERCON, d.o.o., inženiring-sveto-
vanje, Ljubljana, Beblerjev trg 3, sedež:
Beblerjev trg 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14563/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5556520
Ustanovitelj: Žlender Boris, izstop 11. 4.

1995; Klenovšek Ivan, Ljubljana, Beblerjev
trg 3, vstop 26. 10. 1991, vložek
1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16869 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa BMT, d.o.o., proizvodnja, trgovina,
Nade Ovčakove 17, Ljubljana, sedež: Na-
de Ovčakove 17, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5541018
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Benedičič Matevž, vstopil

15. 4. 1990, vložil 300.000 SIT, in Benedi-
čič Tomaž, vstopil 12. 12. 1994, vložil
1,200.000 SIT, oba iz Ljubljane, Nade Ov-
čakove 17, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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.; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
343 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 501 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje 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; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 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; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-103424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01880 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ROCK, podjetje za proizvodnjo, tr-
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govino in servisiranje športne opreme
ter opreme za prosti čas, d.o.o., Ljublja-
na, Glavarjeva 47, sedež: Glavarjeva 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5315875
Firma: ROCK, podjetje za proizvod-

njo, trgovino in servisiranje športne
opreme ter opreme za prosti čas, d.o.o.
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zelinka Rok, Ljubljana, Gla-

varjeva 47, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-103427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01873 z dne 8. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa INŠTITUT ZA PRAVO, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Podmilščakova 9,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02942/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5302412
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Berden Andrej, Ljubljana,

Podmilščakova 9, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01801 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa PIMEX, Proizvodnja delikatesne
hrane, d.o.o., Velike Lašče 5, sedež:
Pušče 5, 1315 Velike Lašče, pod vložno
št. 1/13503/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in dejavnosti in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5551838
Firma: PIMEX Petrič in družbenik, pro-

izvodnja in trgovina, d.n.o., Velike Lašče,
Pušče 5

Skrajšana firma: PIMEX Petrič in druž-
benik, d.n.o., Velike Lašče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Petrič Irena, vstopila 10. 9.
1991, in Petrič Marjan, vstopil 31. 5. 1995,
oba iz Velikih Lašč, Pušče 5, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 012 Ži-
vinoreja; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 204 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
511 Posredništvo; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili.

Rg-103434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15162 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa REZON, Zasebno podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež:
Reška 9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5752213
Firma: REZON – MRKONJA & Co., pod-

jetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: REZON – MRKONJA &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Mrkonja Renata, Ljublja-
na, Reška 9, vložila 40.000 SIT, in Staniš-
ljević Zoran, Ljubljana, Agrokombinatska 6c,
vložil 60.000 SIT – vstopila 18. 1. 1993,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-103436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16720 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu
vpisa PROMICO, družba za projektiranje,
inženiring, računalništvo, razvoj, sveto-
vanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova 48, sedež: Vojkova 48, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14497/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5544521
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Iztok, Ljubljana, Voj-

kova 48, in Vedlin Miran, Ljubljana, Ul. Meto-
da Mikuža 6, vstopila 14. 1. 1992, vložila po
765.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-

ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo opremo za AOP; 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; 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;
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
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sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških 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; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7450 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00448 z dne 7. 3. 1996 pod št. vložka
1/27525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5932459
Firma: GRAMOFONČEK TRADE, trgo-

vina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAMOFONČEK

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Potokar Tomaž, Škofljica,

Lanišče 4, vložil 1,050.000 SIT, in Kastelic
Igor, Ljubljana, Sneberško nabrežje 64, vlo-
žil 450.000 SIT – vstopila 26. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potokar Tomaž, imenovan 26. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1996: 511 Po-
sredništvo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 71402 Dejavnost vi-
deotek.

Rg-103442

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01854 z dne 29. 2. 1996 pri subjektu
vpisa GOS, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Domžale, sedež: Miklošičeva 1e, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/17694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, sedeža in de-
ležev ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5630177
Firma: GOS – DEDIČ & CO, gostinstvo

in turizem, d.n.o., Domžale
Skrajšana firma: GOS – DEDIČ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Miklošičeva 10
Ustanovitelja: Dedić Dušan, vstopil 4. 3.

1992, in Dedić Zdravka, vstopila 27. 3.
1995, oba iz Domžal, Miklošičeva 10, vlo-
žila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Rg-103445

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16733 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu
vpisa HERBAVITA, Trgovinsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Pot na Zduše 7, sedež: Pot na Zduše 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5544025
Osnovni kapital: 1,525.950 SIT
Ustanovitelj: Korenčič Bojan, Ljublja-

na-Šentvid, Pot na Zduše 7, vstop 4. 10.
1991, vložek 1,525.950 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina
na debelo; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 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; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostinske
storitve prehrane; 5530 Gostinske storitve
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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil 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 raču-
nalniškimi programi; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-103452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01884 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SLAST, zasebno podjetje za go-
stinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Titova 184, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03747/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopni-
ka ter preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5325307
Firma: SLAST, Stane in Nada Mlina-

rič, d.n.o., podjetje za gostinstvo, trgovi-
no in storitve

Skrajšana firma: SLAST, Stane in Na-
da Mlinarič, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev
trg 12

Ustanovitelja: Mlinarič Stane, Ljubljana,
Brodarjev trg 12, vstop 14. 12. 1989, vlo-

žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Žalik Drago, izstop
30. 3. 1995; Mlinarič Nada, Ljubljana, Bro-
darjev trg 12, vstop 30. 3. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlinarič Nada, imenovana 30. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, 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; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 652 Drugo finančno posredništvo; 671
Pomožne dejavnosti v finančnem posred-
ništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 723
Obdelava podatkov; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 744 Eko-
nomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02978 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu
vpisa TOŠ, trgovsko podjetje, Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 143, d.o.o., se-
dež: Cesta Andreja Bitenca 143, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06066/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5357152
Firma: EURO – MARKT, trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Dol pri Ljubljani
Skrajšana firma: EURO – MARKT,

d.o.o., Dol pri Ljubljani
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Osred-

ke 42
Osnovni kapital: 1,564.648 SIT
Ustanovitelj: Škof Anton, izstop 31. 5.

1995; Kokalj Iztok, Dol pri Ljubljani, Osred-
ke 42, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,564.648
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škof Anton, razrešen 31. 5. 1995;
direktor Kokalj Iztok, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 671 Pomožne
dejavnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-103455

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03105 z dne 15. 2. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27440/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5904382
Firma: UNI KRISTAL, d.o.o., proizvod-

nja kalcijevega karbonata, Kresnice
Skrajšana firma: UNI KRISTAL, d.o.o.,

Kresnice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Kresnice
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Srečko, Ljublja-

na, Kašeljska 113, in Kogej Dušan, Ljublja-
na, Papirniški trg 18b, vstopila 30. 5. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrekar Boštjan, Ljubljana, Kašelj-
ska cesta 113, imenovan 30. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 14220
Pridobivanje gline in kaolina; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2664 Proizvod-

nja malte; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi.

Rg-103458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01015 z dne 15. 3. 1996 pri subjektu
vpisa SILVESTER, d.o.o., podjetje za pre-
voz blaga v mednarodnem cestnem pro-
metu, Grosuplje, sedež: Št. Jurij 73,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/24911/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, dejav-
nosti in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5814685
Ustanoviteljica: Ramoveš Silvo, izstop

26. 2. 1996; Ramoveš Marta, Grosuplje, Št.
Jurij 73, vstop 26. 2. 1996, vložek
1,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramoveš Silvo, razrešen 26. 2.
1996; direktorica Ramoveš Marta, imeno-
vana 26. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-103463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16651 z dne 11. 3. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIA – KUM, Gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina
2a, sedež: Trg Franca Fakina 2a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/12700/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5537991
Firma: ADRIA KUM – Debelič, Go-

stinstvo in turizem, d.n.o., Trbovlje, Trg
Franca Fakina 5

Skrajšana firma: ADRIA KUM– Debelič,
d.n.o., Trbovlje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Trg Franca Fa-
kina 5

Ustanovitelji: Debelič Vinko, vstopil
12. 6. 1991, vložil 2.000 SIT, Debelič Na-
da, Trbovlje, Partizanska cesta 11, vstopila
12. 6. 1991, vložila 3.000 SIT, in Debelič
Dejan, Trbovlje, Partizanska cesta 11, vsto-
pil 20. 12. 1994, vložil 3.000 SIT – odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Debelič Dejan in Debelič Nada,
imenovana 20. 12. 1994, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1996: 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00975 z dne 15. 3. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5935792
Firma: I.W.C., Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: I.W.C., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Globtrade Anstalt, Schann,

Liechtenstein, Schann, vstop 15. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stojkovič Marko, Ljubljana, Pražako-
va 20, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnik Lozinšek Dušan, Ljubljana, Bavd-
kova 8, ki kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 15. 2.
1996.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z opremo za AOP; 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; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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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; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-103470

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01000 z dne 13. 3. 1996 pri subjektu
vpisa INVESTA, d.o.o., trgovsko in stori-
tveno podjetje, Slovenska c. 55, Ljublja-
na, sedež: Slovenska c. 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22374/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5776350
Ustanovitelji: Drobne Zoran in Janušič

Mateja, izstopila 22. 2. 1996; MEDITRADE,
Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Vodovodna 100, vstopilo
22. 2. 1996, vložilo 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drobne Zoran, razrešen 29. 2. 1996;
direktor Anžlovar Anton, Ljubljana, Brodar-
jev trg 7, imenovan 29. 2. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-103471

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00961 z dne 12. 3. 1996 pod št. vložka
1/27548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935741

Firma: KD MARK, storitve marketinga
in ekonomske propagande, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: KD MARK, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: KMEČKA DRUŽBA, d.d.,

Ljubljana Miklošičeva 4, vstop 15. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlinar Karmen, Vrhnika, Močilnik
1, imenovana 15. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov.

Rg-103475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01070 z dne 14. 3. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27570/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5935997
Firma: KAPSCH TELECOM, telekomu-

nikacije in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KAPSCH TELECOM,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 6,358.817 SIT
Ustanovitelj: KAPSCH AKTIENGENSELL-

SCHAFT, Dunaj, Avstrija, Wagenseilgasse 1,
vstop 28. 2. 1996, vložek 6,358.817 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuden Andrej, Celje, Zoisova ulica
1, imenovan 28. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev,
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-103481

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/00912 z dne 15. 3. 1996 pod št. vlož-
ka 1/27593/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5934338
Firma: SOL – SERVIS, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SOL – SERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Kovačeva uli-

ca 7
Osnovni kapital: 2,083.000 SIT
Ustanovitelja: Kebe Matjaž, vložil

1,333.000 SIT, in Kebe Breda, vložila
750.000 SIT, oba iz Cerknice, Kovačeva
ulica 7, vstopila 20. 2. 1996, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kebe Matjaž, imenovan 20. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje, inženiring  in tehnično sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-103497

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06128 z dne 11. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa PIKAPOLONICA, Podjetje za tr-
govino in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5350573
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1996: 6330

Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-103509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/05076 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Blagovna borza, d.d., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25407/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki za
35,000.000 SIT s temile podatki:

Matična št.: 5841712
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 7.

1995, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 35,000.000 SIT.

Rg-103510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/019094 z dne 27. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa MODERNA HIŠA, Proizvodnja,
trgovina, gradbeno obrtniška dela,
d.o.o., Notranje Gorice, sedež: Notranje
Gorice 1a, 1357 Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/16229/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5589886
Firma: MODERNA HIŠA, Proizvodnja,

trgovina, gradbeno obrtniška dela,
d.o.o., Podpeška 226, Notranje Gorice

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Pod-
peška 226

Osnovni kapital: 1,541.750 SIT
Ustanovitelj: Šebenik Igor, Notranje Go-

rice, Podpeška 226, vstop 5. 3. 1992, vlo-
žek 1,541.750 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vehar Roman, izstop 16. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Vehar Romanu, ki je bil razrešen 16. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo.

Rg-103517

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01855 z dne 30. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa HILL INTERNATIONAL, Podjetje
za kadrovski inženiring, d.o.o., Velebit-
ska 12, Ljubljana, sedež: Velebitska 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23523/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti in spre-
membo omejitev zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5721601
Ustanovitelja: Hill Franz, Kefer Gabrielle

in Trenk Sylvia, izstopili 12. 4. 1996; Mo-
ser Erich, Dunaj, Lohnergasse 4, vstopil
15. 1. 1993, vložil 639.450 SIT, in Witt-
mann Gerhard, Dunaj, Avstrija, Vokgasse
1-13/6/10, vstopil 12. 4. 1996, vložil
1,187.550 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakhel Tomaž, razrešen 12. 4. 1996;
Moser Erich, 1120 Dunaj, Lohnergasse 4,
razrešen 12. 4. 1996 kot namestnik direk-

torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, zastopnik Antauer
Igor, Ljubljana, Chengdujska 26, ki od
12. 4. 1996 kot namestnik direktorja lahko
zatopa družbo neomejeno le ob pisnem so-
glasju direktorja, v nasprotnem pa samo s
sopodpisom direktorja družbe, in zastopni-
ca Vrtačnik Polonca, Ljubljana, Cesta v hrib
13, imenovana 12. 4. 1996 za namestnico
direktorja, ki lahko zastopa družbo neome-
jeno le ob pisnem soglasju direktorja, v nas-
protnem primeru pa samo s sopodpisom
direktorja družbe.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-103518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01802 z dne 30. 12. 1996 pri subjek-
tu vpisa GORIVO-PROMET, trgovina z
naftnimi derivati, d.o.o., Ljubljana, Osla-
vijska 3, sedež: Oslavijska 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15254/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5673739
Firma: GORIVO PROMET, trgovina z

naftnimi derivati, d.o.o.
Skrajšana firma: GORIVO PROMET,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Korsika-Mrak Jadranka,

Ljubljana, Oslavijska ulica 3, vstop 29. 1.
1992, vložek 754.000 SIT, in Mrak Peter,
Ljubljana, Ravbarjeva ulica 13, vstop 27. 3.
1996, vložek 746.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mrak Peter, imenovan 27. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
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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
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-103519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01786 z dne 12. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa Blagovna borza, d.d., Ljubljana,
sedež: Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25407/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev zapisnika skupščine z dne 11. 4. 1996
in odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5841712
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

3. členu statuta z dne 11. 4. 1996, da
se vpiše odobreni kapital v znesku
122,500.000 SIT.

Rg-103521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20195 z dne 9. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MATIC, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Vidičeva 5, Ljubljana, sedež: Vidi-
čeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega ka-
pitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5314518
Firma: MATIC, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Vidičeva 5, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Filipič Matija, Ljubljana, Vidi-

čeva 5, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-103526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05335 z dne 5. 11. 1996 pri subjektu
vpisa Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
sedež: Emonska 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg št.
3320/95 zaradi naslova direktorja in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074746
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

rošec Bogdan, Ljubljana, Gabrščakova 99,
razrešen 5. 10. 1995 kot direktor in imeno-
van za predsednika uprave, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Cetinski Andrej,
Čuk Joško, Svetin Iztok, Bernik Nataša in
Gaspari Mirjana, izstopili 12. 9. 1995.

Rg-103527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04874 z dne 13. 11. 1996 pri subjektu
vpisa Leitner, Podjetje za transport, logi-
stiko in storitve, d.o.o., Ljubljana, Draga
15, sedež: Draga 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27718/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5936462
Firma: Leitner, Podjetje za transport,

logistiko in storitve, d.o.o., Ljubljana, Le-
tališka cesta 30

Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-
sta 30.

Rg-103531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05135 z dne 13. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ELECTROLUX LJUBLJANA, trgovi-
na z gospodinjskimi aparati, d.o.o., se-
dež: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27335/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in spremembo družbene pogodbe
z dne 23. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5923654
Osnovni kapital: 36,000.000 SIT
Ustanovitelj: HUSQVARNA FOREST &

GARDEN, d.o.o., Koper, proizvodnja in tr-
govina z žagami in motorji, Koper, Vanga-
nelska 5, vstop 16. 10. 1995, vložek
36,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-103535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03210 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa STIL inženiring, Podjetje za mar-
keting, trgovino in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Litijska 188, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5525861
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: Zaplotnik Vreg Jolanda,

Ljubljana, Litijska 188, vstop 27. 11. 1991,
vložek 3,000.000 SIT, Vreg Stil, Ljubljana,
Povšetova ulica 62a, vstop 7. 2. 1991, vlo-
žek 4,500.000 SIT, in Vreg Klara, Ljublja-
na, Povšetova ulica 62a, vstop 17. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Vreg Stil in Vreg Klara, imenovana
20. 6. 1996, zastopata družbo brez omeji-
tev kot pomočnika direktorja.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
4543 Oblaganje tal in sten; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
mi živalmi; 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; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 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, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-103536

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04429 z dne 13. 11. 1996 pri subjek-
tu vpisa SLOVENEC, družba za časopi-
sno, založniško in informacijsko dejav-
nost, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunajska
9, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5461545
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Janez Obreza, razrešen 18. 7. 1996;
direktor Zdolšek Simon, Šentjur, Ulica skla-
dateljev Ipavcev 9a, imenovan 18. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03568 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu

vpisa GRATTEX, gradbeno, trgovsko in
turistično podjetje, d.o.o., Ljubljana, De-
telova 5, sedež: Detelova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03372/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5307821
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05445 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SKAD, splošna kmetijska avkcijska
in borzna družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25399/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5847885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Belingar Štefan in zastopnik Zajc Pe-
ter, razrešena 28. 2. 1995; Šintler Branko,
Ljubljana, Tacenska 72a, imenovan 20. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitv kot v.d.
dirktorja.

Rg-103573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06316 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa VUKŠIČ JM IN OSTALI, trgovina,
prevozi, storitve, d.o.o., sedež: Guncelj-
ska cesta 43, 1210 Ljubjana Šentvid,
pod vložno št. 1/27924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča popravni sklep Srg št.
1218/95 zaradi priimka ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5895758
Ustanovitelj: Vukšić Miroslav, Ljubljana,

Gunceljska cesta 43, vstop 16. 3. 1995,
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odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vukšić Miroslav, imenovan 16. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02702 z dne 6. 12. 1996 pri subjektu
vpisa TRGOPREVOZ, podjetje za storitve,
špedicijo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana-Dobrunje, sedež: V Karlovce
29, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vlož-
no št. 1/14754/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg št.
7554/94 – spremembo matične številke s
temile podatki:

Matična št.: 5556112.

Rg-103575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06269 z dne 5. 12. 1996 pri subjektu
vpisa MELITA MARKET, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Neubergerjeva 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg št. 15207/94 zaradi sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5398347
Sedež: 1000 Ljubljana, Plešičeva 6.

Rg-103576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06268 z dne 5. 12. 1996 pri subjektu
vpisa SITOKEM, d.o.o., podjetje za oprav-
ljanje dejavnosti v zunanje in notranje
trgovinskem prometu, Ljubljana, Sre-
diška 4, sedež: Središka 4, 1000 Lju-
bljana, pod vložno št. 1/12268/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg št. 2222/95 zaradi naslova pri zastop-
nici s temile podatki:

Matična št.: 5489555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pav-

čič Mirjana, Mengeš, Mlakarjeva 23, razre-
šena 10. 4. 1995 kot direktorica in imeno-
vana za prokuristko.

Rg-103578

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/01514 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu
vpisa TANGO CORPORATION, za-
stopstvo, trgovina in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova ulica 9, sedež: Trdi-
nova ulica 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18233/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep zaradi dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5874211
Dejavnost, vpisana 1. 4. 1996: 3110

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja

elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi

sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 651 Denarno posredništvo;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti.

Rg-103579

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/00196 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GEAS, d.o.o., Podjetje za inženi-
ring in svetovanje v gradbeni dejavno-
sti, Ljubljana – Podružnica GEAS, d.o.o.,
Podjetje za inženiring in svetovanje v
gradbeni dejavnosti, sedež: Langusova
8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03040/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža – popravo skle-
pa pri Srg št. 15161/94 s temile podatki:

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska c. 5.

Rg-103580

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/00195 z dne 17. 1. 1996 pri subjektu
vpisa GEAS, d.o.o., Podjetje za inženi-
ring in svetovanje v gradbeni dejavno-
sti, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 36,
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sedež: Slovenska cesta 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravo sedeža
zaradi pomotnega vpisa Srg št. 15161/94
s temile podatki:

Matična št.: 5302919
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 36.

Rg-103587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/00232 z dne 18. 1. 1996 pri subjektu
vpisa MOTIVE, zastopstva, trgovina, po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Opekarska
18a, sedež: Opekarska 18a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04808/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg št. 10607/94 – spremembo sedeža s
temilepodatki:

Matična št.: 5555264
Firma: MOTIVE, zastopstva, trgovina,

posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Devova
ul. 13a

Sedež: 1000 Ljubljana, Devova ul. 13a.

Rg-103588
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05583 z dne 6. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ADRIA KUM– Debelič, Gostinstvo
in turizem, d.o.o., Trbovlje, Trg Franca
Fakina 5, sedež: Trg Franca Fakina 5,
1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/12700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg št. 16651/94
zaradi skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5537991
Skrajšana firma: ADRIA KUM – Debe-

lič, d.n.o., Trbovlje.

Rg-103589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/16555 z dne 28. 11. 1995 pri subjek-
tu vpisa BERG, inženiring, uvoz-izvoz, za-
stopstva, d.o.o., sedež: Dob 41, 1296
Šentvid pri Stični, pod vložno št.
1/04843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5356873
Osnovni kapital: 1,586.655 SIT
Ustanovitelji: Bevc Miloš, Novak Janez

in Vrhovc Brane, izstopili 12. 12. 1994;
Berginc Gabriel, Šentvid pri Stični, Dob 41,
vstopil 26. 12. 1989, vložil 1,556.655 SIT,
Borko Andrej, Brezovica, Pod gradom 13,
vstopil 26. 12. 1989, vložil 10.000 SIT,
Skubic Miha, Šentvid pri Stični 1a, vstopil
25. 7. 1990, vložil 10.000 SIT, in Vrhovec
Milan, Ivančna Gorica, Vir pri Stični 12a,
vstopil 12. 12. 1994, vložil 10.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-103601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05495 z dne 30. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa RUAN, podjetje za svetovanje,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Savska 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep Srg št.
1308/96 – spremembo osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5936594
Ustanovitelja: Despotovič Slavko, vložil

1,425.000 SIT, in Despotovič Irena, vložila
75.000 SIT, oba z Vrhnike, Tržaška 45,
vstopila 15. 3. 1996, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-103606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05075 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa VIBOR, podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnči-
čeva 15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg št. 1530/96 –
spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5727987
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 11b.

Rg-103608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05277 z dne 28. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa UNITAP, Podjetje za trgovino z
mešanim blagom, d.o.o., Trzin, sedež:
Mengeška 47, 1234 Trzin, pod vložno št.
1/10837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg št. 1314/96 s
temile podatki:

Matična št.: 5456606

Ustanovitelj: Perne Franc, izstopil 8. 3.
1996.

Rg-103716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06072 z dne 29. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5986214
Firma: AGT TRADE, Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Seno-
žeti 78

Skrajšana firma: AGT TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Senožeti 78
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habjan Damjan, Dol pri

Ljubljani, Senožeti 78, vstop 18. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habjan Damjan, imenovan 18. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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,
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
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živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na 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; 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, pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve

menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-103717
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05326 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa ENIGMA, Podjetje za varovanje pre-
moženja, d.o.o., Ljubljana, Žorgova 38,
sedež: Žorgova 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03107/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5302862
Ustanovitelji: Burkelca Vojteh, Ljubljana,

Žorgova 38, vstop 14. 11. 1989, vložek
1,724.235 SIT, Buda Željko, Ljubljana, Le-
podvorska 2, vstop 30. 5. 1994, vložek
1,724.235 SIT, Bončina Marjan, Ljubljana,
Beblerjev trg 8, vstop 14. 11. 1989, vložek
640.057 SIT, Vodišek Franc, Ljubljana, Ce-
sta v Šmartno 33, vstop 14. 11. 1989, vlo-
žek 640.057 SIT, Miklič Miroslav, Ljublja-
na, Žebljarska 19, vstop 27. 9. 1996, vlo-
žek 148.208 SIT, in Vršec Miran, Ljubljana,
Tratnikova ulica 15, vstop 27. 9. 1996, vlo-
žek 148.208 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 12. 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 de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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; 504 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 50401 Trgovina na

debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 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 opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, 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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
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nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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 materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 52481 Trgovina na drob-
no 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, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6420 Tele-
komunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 9112 Dejav-
nost strokovnih združenj; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9304 Pogrebne storitve; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Rg-103725
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/00127 z dne 21. 1. 1997 pri sub-
jektu 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 spremembo
osnovnega kapitala, spremembo datuma
za zastopnika, spremembo članov nadzor-
nega sveta in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5049172
Osnovni kapital: 1.039,540.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Predan Franc, Ljubljana, Ziherlova 4,

razrešen in ponovno imenovan 26. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čenčič Arne,
Korenjak Viktor, Kunšek Mojca in Simčič
Drago, izstopili 23. 12. 1996; Kunšek Moj-
ca, Penca dr. Matej, Haiko V. Emanuel, in
Verhoef Hans, vstopili 23. 12. 1996.

Vpiše se sprememba statuta z dne
23. 12. 1996.

Rg-103727
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 97/00236 z dne 16. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa ICEC, svetovanje, inženiring
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27037/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5924120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poglej Igor, razrešen 16. 1. 1997;
direktor Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva
ulica 9, imenovan 16. 1. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 1. 1997.

Rg-103733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/00340 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjetje za
organizacijo sejmov, razstav in priredi-
tev, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska c.
10, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
spremembo statuta in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5504961
Osnovni kapital: 55,656.250 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 5.

1995, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 25,954.645,20 SIT.

Sprememba statuta z dne 29. 5. 1995.

Rg-103746

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03799 z dne 17. 1. 1997 pri subjektu
vpisa HOTEL LEV, Družba za hotelirstvo,
gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o povečanju osnovnega in
spremembo osnovnega kapitala, predloži-
tev zapisnika skupščine, spremembo statu-
ta z dne 14. 1. 1997 in dopolnitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5000548
Osnovni kapital: 858,182.000 SIT
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 9302

Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 1.
1997, da se poveča osnovni kapital z de-
narnimi vložki za 584,400.000 SIT in s
stvarnimi vložki za 86,739.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 1.
1997, da je uprava družbe pooblaščena,
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da v roku 5 let po vpisu spremembe v sodni
register poveča osnovni kapital za
288,695.000 SIT, kar predstavlja 288.695
navadnih delnic na ime (odobreni kapital).

Rg-103757
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05762 z dne 20. 1. 1997 pri subjektu
vpisa DIGI*KEY, servisiranje in računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana-Šen-
tvid, pod vložno št. 1/02030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5284040
Ustanovitelj: Babnik Drago, Ljubljana,

Pot na Fužine 49, vstopil 12. 12. 1995,
vložil 1,716.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in Sklad KOMPAS 2PID, d.d.,
izstopili 13. 9. 1996.

Rg-103761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05989 z dne 17. 1. 1997 pri subjektu
vpisa TEHNOFAN, d.o.o., proizvodnja, tr-
govina, Ilovški štradon 41a, Ljubljana,
sedež: Ilovški štradon 41a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/08229/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5419140
Firma: TEHNOFAN, d.o.o., proizvod-

nja, trgovina, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žuna Štefan, Ljubljana, Il-

ovški štradon 41a, vstop 2. 8. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 0125 Reja dru-
gih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-

kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 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 dru-
gega 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;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na 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; 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
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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 obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-

stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-103767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06249 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa JA-ZA, Proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Muljava 9, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/08255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5409365
Firma: LECOM, Proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: LECOM, d.o.o., Kamnik
Sedež: 1240 Kamnik, Kovinarska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lemič Janez, Mengeš,

Muljava 9, vstopil 27. 7. 1990, in Lemič
Bojan, Kamnik, Pot na Poljane 4b, vstopil
28. 11. 1996, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lemič Bojan, imenovan 28. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
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na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-103768
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06273 z dne 23. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MEDDIS, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Cesta na Svetje 44, Med-
vode, sedež: Cesta na Svetje 14, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/12788/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5504490
Firma: ZLATE, d.o.o., Pivovarna in piv-

nica
Skrajšana firma: ZLATE, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-

nimi deli in opremo; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 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;
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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-103790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03575 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa GUMA, družba za proizvodnjo, koo-
poeracijo, zastopanje ter notranjo in zu-
nanjo trgovino, d.d., Grosuplje, sedež:
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/01467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta in sklep skupščine z dne 9. 7. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5080681.

Rg-103771
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06310 z dne 10. 1. 1997 pri subjektu
vpisa FERROMET, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Žibertova št.
1, Ljubljana, sedež: Žibertova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17978/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5607124
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Franko Jože, razrešen 15. 10. 1996;
direktor Ibrahimagić Mugdim, Ljubljana,
Opekarska 13c, imenovan 1. 12. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-103776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

96/06698 z dne 17. 1. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997003
Firma: DANSON GROŠELJ IN OSTALI,

proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: DANSON GROŠELJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 14
Ustanovitelja: Grošelj Danilo in Grošelj

Branka, oba iz Ljubljane, Šentvid, Zvezda
1, vstopila 16. 12. 1996, odgovornost: od-
govarjata svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grošelj Danilo in namestnica direk-
torja Grošelj Branka, oba imenovana
16. 12. 1996, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 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; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-103778
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06712 z dne 27. 1. 1997 pri subjektu
vpisa BAMBI teks, proizvodnja tekstilnih
izdelkov, d.o.o., sedež: Ljubljanska c. 7a,
1330 Kočevje, pod vložno št.
1/27816/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5910277
Ustanovitelja: SILK, trgovina, d.o.o., iz-

stopila 9. 12. 1996; Fužir Jure, Ljubljana
Šentvid, Medenska cesta 17, in Fužir Mat-
jaž, Preserje, Jezero 143, vstopila 9. 12.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fužir Matjaž, razrešen 9. 12. 1996;
direktor Starešinič Jože, Vinica, Preloka 20,
imenovan 9. 12. 1996, zastopa družbo z
omejitvijo, da potrebuje soglasje skupščine
družbe za sklepanje poslov ali sprejemanje
odločitev, ki presegajo znesek 1,820.000
SIT.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 12. 1996.

Rg-103782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06960 z dne 28. 1. 1997 pri subjektu
vpisa MEGAVAR, elektroenergetski inže-
niring, Ljubljana, Šlandrova 4, d.o.o., se-
dež: Šlandrova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03261/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5328365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Igličar Zdravko, razrešen 16. 12.
1996; direktor Verč Bojan, Ljubljana, Kam-
nogoriška 45, imenovan 16. 12. 1996,
zastopa družbo z omejitvijo, da mora za
navedene posle pridobiti soglasje skupšči-
ne: razrešitev in odločanje o razrešitvi or-
ganov družbe glede njihovih prevzetih
dolžnosti; izvolitev in odpoklic poslovodje;
povišanje in znižanje osnovnega kapitala
družbe; spremembo akta o ustanovitvi
družbe ali družbene pogodbe; odtujitev ali
odprodajo podjetja ali njegovega bistve-
nega sestavnega dela; prenehanje druž-
be; pridobitev, prodajo in obremenitev
udeležbe na drugih podjetjih; ustanovitev
in prenehanje podružnic ali sestrskih
družb; pridobitev, prodajo ali obremenitev
zemljišč in stvarnopravnih pravic, kakor tu-
di odločanje o novogradnjah in bistvenih
spremembah na poslopjih družbe; izvaja-
nje investicij, če njihova vrednost pri pri-
dobitvi ali izgradnji znotraj poslovnega leta
presega 100.000 SIT; sklepanje, spre-
membo in prenehanje najemnih in zakup-
nih pogodb, katerih trajanje ali katerih od-
povedni rok znaša več kot 1 (eno) leto ali
pri katerih letna najemnina ali zakupnina
presega 100.000 SIT, če v tem pogledu
ustanovitelja ne odločata drugače; sklepa-
nje sprememb in prenehanje delovnih po-
godb ali pogodb o delu, če letno izplačilo
posamezne delovne pogodbe ne presega
1,200.000 SIT neto, ali spremembe ob-
stoječih pogodb, ki tak znesek presegajo;
prevzemanje jamstev in garancij za tretje;
najemanje kreditov, če se s takimi krediti
posega v družbi odobrene kreditne linije;
dajanje posojil, posebej posojil poslovo-
dij; sporazume, ki se nanašajo na starost-
no preskrbo; izvajanje glasovalne pravice
v podjetjih, v katerih obstaja udeležba in ta
udeležba družbe znaša najmanj 25%; skle-
panje delovnih pogodb, s katerimi se druž-
ba zavezuje izplačevati del prometa ali de-
lež od dobička; dajanje generalnih poob-
lastil za zastopanje firme; imenovanje revi-
zorja zaradi kontrole letnega zaključnega
računa družbe; prevzemanje poslov, gle-
de katerih je v drugih delih te pogodbe
določena pristojnost skupščine; osebo,
pooblaščeno za zastopanje, v primeru smr-
ti, bolezni ali daljše odsotnosti imenuje

skupščina; skupščina sklepa oziroma daje
soglasje za sklepanje pogodb v okviru regi-
stracije dejavnosti družbe, če pogodbene
vrednosti presegajo vrednost 80.000 DEM
v tolarski protivrednosti na dan sklepanja
po srednjem tečaju Banke Slovenije –
skupščina se za takšno odločanje sestane
najmanj 4 dni od sklica skupščine; skupšči-
na dopolnjuje ali spreminja pooblastila di-
rektorja na svoji redni ali izredni seji.

Rg-103793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03560 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa INDUSTRIJA GRADBENEGA MATE-
RIALA ZAGORJE, d.d., sedež: Savska ce-
sta 1, 1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, statuta in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5033144
Firma: IGM ZAGORJE, Industrija grad-

benega materiala, d.d.
Skrajšana firma: IGM ZAGORJE, d.d.
Člani nadzornega sveta: Berbar Stani-

slav, Bricl Vojka, Lovše Jože, Medvešek Mi-
lan, Psarn Tomaž in Rems Ljudmila, izstopili
28. 6. 1996; Javornik Samo, Lovše Jože,
Medvešek Milan, Ostrožnik Sašo, Podlogar
Ivan in Špiler Peter, vstopili 28. 6. 1996.

Sprememba statuta z dne 28. 6. 1996.

Rg-103796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03519 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa IMOBILIA, podjetje za svetovanje,
organiziranje in opravljanje drugih stori-
tev pri prometu z nepremičninami,
d.o.o., Nazorjeva 12, Ljubljana, sedež:
Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10792/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5540887
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tomažin Aleš, Ljubljana, Ob Sotoč-
ju 6, imenovan 24. 6. 1996, zastopa druž-
bo neomejeno.

Rg-103797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03507 z dne 7. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28440/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5952948
Firma: B – STIK SMOLNIKAR & CO.,

d.n.o., Ljubljana, Verovškova 64, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: B – STIK SMOLNIKAR
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 64
Ustanovitelja: Smolnikar-Bizjak Blaž,

Ljubljana, Mucherjeva ulica 2, in Smolnikar
Čedomir Matjaž, Ljubljana, Zelena pot 11,
vstopila 29. 4. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Smolnikar-Bizjak Blaž, in namestnik

direktorja Smolnikar Čedomir Matjaž, ime-
novana 29. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 511
Posredništvo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
744 Ekonomsko propagiranje; 922 Radij-
ska in televizijska dejavnost.

Rg-103802
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03489 z dne 16. 9. 1996 pri subjektu
vpisa KOČNA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ekslerjeva 8, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/01360/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in dopolnitev
statuta z dne 1. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št. 5024684.

Rg-103803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03467 z dne 9. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28447/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957150
Firma: BILAN, računalniško vodenje

poslovnih knjig, d.o.o.
Skrajšana firma: BILAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1411 Izlake, Izlake 52
Osnovni kapital: 2,009.000 SIT
Ustanoviteljica: Mulev Nevenka, Zagorje

ob Savi, Cesta 9. avgusta 81, vložila
647.000 SIT, in Krivic Dragica, Izlake 52,
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vložila 1,362.000 SIT – vstopili 3. 7. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krivic Dragica, imenovana 3. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-103821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03736 z dne 10. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa ŠE-BO, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Domžale,
Mačkovci 54, sedež: Mačkovci 54, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/31494/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827779
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, to-
bačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-103828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03671 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu

vpisa FIK, Podjetje za trgovino, proizvod-
ne in storitvene dejavnosti, d.o.o., Stari
trg pri Ložu, sedež: Cesta Notranjskega
odreda 10, 1386 Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/22194/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnika in družbene pogodbe z dne 8. 7.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5739888
Firma: FIK, Podjetje za trgovino, pro-

izvodne in storitvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: FIK, d.o.o.
Ustanovitelja: Kočevar Zdenka, izstop

8. 7. 1996; Funda Jože, Stari trg pri Lo-
žu, Iga vas 27a, vstop 8. 7. 1996, vložek
1,063.634 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kočevar Zdenka in zastopnik Ko-
čevar Anton, razrešena 8. 7. 1996; zastop-
nik Funda Jože, ki od 8. 7.1996 kot po-
močnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na

drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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.

Rg-103829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03670 z dne 1. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5957770
Firma: OPUS VMS, Posredništvo in in-

ženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: OPUS VMS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Na Cikavi 44
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tomovič Stane, Grosuplje,

Na Cikavi 44, Besednjak Vojko, Ljubljana,
Rodičeva 27, in Eržen Marjan, Ljubljana,
Kantetova ulica 38, vstopili 28. 6. 1996,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tomovič Stane, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Eržen Marjan
in Besednjak Vojko, vsi imenovani 28. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
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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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 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; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje 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.

Rg-103830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03645 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TEHNOUNION, zastopstvo tujih
firm, izvoz-uvoz, d.d., Ljubljana, sedež:
Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in zapisnik skupščine z dne 27. 6.
l996 s temile podatki:

Matična št.: 5000947
Člani nadzornega sveta: Menard Jože,

izstopil 27. 6. 1996; Kačar Aleksandra,
vstopila 27. 6. 1996.

Rg-103832

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.

96/03625 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa IMP LIVAR, Proizvodnja in obdela-
va ulitkov, d.d., sedež: Ljubljanska cesta
43, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.:
1/13026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5504813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Derganc Izidor, Grosuplje, Taborska
cesta 3, ki od 29. 11. 1995 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-103837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03609 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO GRO-
SUPLJE, Taborska c. 13, Grosuplje, se-
dež: Taborska c. 13, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/01817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5241855
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kotar Marija, razrešena 9. 7.
1996; direktorica Matjašič Jožica, Vi-
dem-Dobrepolje, Videm 72, imenovana
21. 5. 1996, zastopa center z omejitvijo,
da pri nakupu in prodaji sredstev potrebuje
predhodno sklep sveta Centra za socialno
delo Grosuplje.

Rg-103838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03606 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa HELIOS, sestavljeno podjetje za ka-
pitalske naložbe in razvoj, d.d., sedež:
Količevo 2, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/04469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta in predložitev zapisnika skupščine
z dne 26. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5043158
Člani nadzornega sveta: Guštin Stanislav,

Lamberšek Brane, Marolt Milan, Mirnik Ja-
nez, Sekavčnik Ivan, Skok Aleš in Zupan
Alojz II., izstopili 26. 6. 1996; Mirnik Janez
Franc, Guštin Stanislav, Zupan Alojz II., Ko-
kot Aleksander, predsednik, Rejc Izidor, na-
mestnik, Jurgetz Anton in Lemič Oraš Zala,
vstopili 26. 6. 1996.

Rg-103845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04205 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO GABROVKA, proizvod-
nja in montaža lesenih stavbnih elemen-
tov, d.d., sedež: Gabrovka 25, 1274 Ga-
brovka, pod vložno št. 1/00566/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5144027
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lovše Marjan, razrešen 6. 5. 1996;
direktor Ciglar Jože, Gabrovka, Moravče
18a, imenovan 6. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-103856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
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96/04411 z dne 9. 10. 1996 pri subjektu
vpisa Stanovanjsko podjetje Ljubljana,
p.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, sedeža in naziva zastopnika,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzor-
nega sveta, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5226805
Firma: SPL LJUBLJANA, d.d., družba

za poslovanje z nepremičninami in inže-
niring

Skrajšana firma: SPL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova

6/IV
Osnovi kapital: 138,446.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 22,108.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 13,845.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova ul. 28, vložil 27,689.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
26,104.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 48,700.000 SIT – vstopili
27. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pirc
Franc, Ljubljana, Reboljeva 2, razrešen
27. 6. 1996 kot generalni direktor in ime-
novan za zastopnika, ki kot član začasne
uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lesjak-Pirnat
Alenka, Percan-Pavčič Jadranka in Maier
Siegfried, vstopili 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 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 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 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 drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.60 podjetje lahko oprav-
lja samo dejavnost varovanja do pridobitve
odločbe Detektivske agencije za poizvedo-
valne dejavnosti.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 00768/00599-1996/JM z
dne 23. 8. 1996.

Rg-103860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04338 z dne 8. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno pod-
jetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma in pooblastil
zastopnika, članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Osterc Andrej, Ljubljana, Ul.
Gubčeve brigade 78, ki sme od 29. 7. 1996
po sklepu nadzornega sveta družbe z dne
29. 7. 1996 samo na podlagi predhodnega
pisnega soglasja nadzornega sveta sklepati
naslednje pogodbe oziroma opravljati nasled-
nje pravne posle: nakup in prodaja nepre-
mičnin, obremenitev nepremičnin s hipoteko
ali drugimi bremeni; nakup, prodaja in zasta-
va lastniških vrednostnih papirjev in poslov-
nih deležev; ustanovitev gospodarske druž-
be in druge pravne osebe; poroštvena po-
godba in izjava ter drug posel, s katerim druž-
ba prevzame jamstvo za izpolnitev obveznosti
druge osebe; odobritev posojila ali najema
posojila, katerega vrednost ob sklenitvi
presega 50,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Šter Janez, Ko-
lar Srečko in Kobal Djordja, izstopili 18. 7.
1996; Sajovec Alojz, predsednik, Stantič
Cveto, Simčič Drago, namestnik predsed-
nika, Kuntarič Tomaž in Jeglič Mario, vsto-
pili 18. 7. 1996.

Sprememba statuta z dne 18. 7. 1996.

Rg-103861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04326 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KEMIJSKA INDUSTRIJA KAMNIK,
p.o., sedež: Fužine 9, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/00806/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, tipa zastopnika in
dejavnosti, ustanovitelje, deleže, osnovni ka-
pital, člane nadzornega seta in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5043247
Firma: KIK, Kmetijska industrija Ka-

mik, d.d.
Skrajšana firma: KIK Kamnik, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 197,329.000 SIT
Ustanovitelji: Ministrstvo narodne obram-

be FLRJ, izstopilo 21. 5. 1996; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova ul. 28, vložil 41,378.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 15, vložil 33,034.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 19,494.000 SIT, udeleženci interne
radelitve, vložili 36,787.000 SIT, in udele-
ženci notranjega odkupa, vložili
66,636.000 SIT– vstopili 21. 5. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ce-
rar Matija Bogdan, dipl. ing., Lukovica Gra-
dišče 45, razrešen 29. 5. 1996 kot direk-
tor in imenovan za generalnega direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Skok Blaž,
Romšak Silva, Percl Gerhard, Farčnik Bo-
rut, Flis Bojan in Zobavnik Stane, vstopili
21. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 551
Dejavnost hotelov.

Dejavnost, izbrisana 7. 10. 1996: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 7470 Čiščenje stavb.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
za prestrukturiranje in privatizacijo opr. št.
LP 00724/00798 – 1996/MB z dne 13. 8.
1996.

Rg-103877

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05337 z dne 29. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa STIMAR, Podjetje za računo-
vodstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Brilejeva 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21472/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5727502
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 7.



Stran 1388 / Št. 14 / 26. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-103878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05172 z dne 14. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa SKB TRADING, podjetje za med-
narodno in domačo trgovino, d.o.o., se-
dež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25472/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842042
Ustanovitelj: Marolt Božidar, izstop

21. 3. 1996; Gabrijelčič Tomaž, Ljubljana,
Ziherlova ulica 6, vstop 21. 3. 1996, vlo-
žek 655.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska 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.

Rg-103879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05100 z dne 10. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa MERCATOR-SLOSAD, trgovina,
proizvodnja, skladiščenje, poslovne sto-
ritve, d.d., sedež: Dunajska 107, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730295
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1996: 011

Pridelovanje kmetijskih rastlin; 015 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1583
Proizvodnja sladkorja; 159 Proizvodnja pi-
jač; 285 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; splošna mehanična dela; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
602 Drug kopenski promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-103881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04973 z dne 3. 10. 1996 pri subjektu
vpisa FILC, tovarna filca, d.d., Mengeš,
sedež: Slovenska c. 40, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/05774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo (popra-
vo) matične številka s temile podatki:

Matična št.: 5034183.

Rg-103882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04899 z dne 4. 10. 1996 pri subjektu

vpisa ICEC, svetovanje, inženiring in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27037/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbene pogodbe in prokuri-
sta s temile podatki:

Matična št.: 5924120
Osnovni kapital: 2.861,497.024 SIT
Ustanovitelj: International Consulting, En-

gineering and Contracting – Holding, spol
sr.o., Ostava, Češka, Boleslavova 19,
vstop 8. 11. 1995, vložek 2.861,497.024
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist dr. Meysel Siegfried, A 8621 Street,
Avstrija, St. Ilgen 92, imenovan 19. 9.
1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 9. 1996.

Rg-103888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/01740 z dne 1. 10. 1996 pri subjektu
vpisa MIZARSTVO GABROVKA, p.o., se-
dež: Gabrovka 25, 1274 Gabrovka, pod
vložno št. 1/00566/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanovitelja, osnov-
nega kapitala in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladi-
tev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5144027
Firma: MIZARSTVO GABROVKA, pro-

izvodnja in montaža lesenih stavbnih
elementov, d.d.

Skrajšana firma: MIZARSTVO GABROV-
KA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 68,973.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor Liti-

ja, izstopil 12. 2. 1996; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložil 35,866.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
6,897.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 15, vložil 6,897.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
13,795.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 5,518.000 SIT – vstopili
12. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lovše Marjan, Gabrovka, Hohovica
9a, ki od 12. 2. 1996 kot vodja začasne
uprave zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hostnik Stani-
slav, vstopil 12. 12. 1996, ter Zidar Viktor
in Ribič Janez, vstopila 12. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 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; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545

Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi soglasja Agencije RS za
prestrukturiranje in privatizacijo opr. št. LP
00591/01088-1996/ASA z dne 9. 4. 1996.

Rg-103913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/01104 z dne 30. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa LB Hipo, premoženjska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08198/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5406528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Jarc Karel, razrešen 31. 1. 1996;
direktor Drašković Hrvoje, Ljubljana, Mar-
tinčeva 42, imenovan 18. 10. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-103918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/05836 z dne 14. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/01566/22 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z odlokom o preobli-
kovanje Univerze v Ljubljani s temile podatki:

Matična št.: 5085063025
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI, FA-

KULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Skrajšana firma: UL VPPŠ
Pravnoorg. oblika: članica univerze
Sedež: 6320 Portorož, Pot pomoršča-

kov 4
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Bogataj Marija, Ljubljana, Scopoli-
jeva 1, imenovana 2. 10. 1995, kot dekani-
ca fakultete za pomorstvo in promet Porto-
rož zastopa fakulteto brez omejitev, in za-
stopnik Jakomin Livij, Portorož, Strma pot
11, imenovan 12. 12. 1995, kot prodekan
fakultete za pomorstvo in promet zastopa
fakulteto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlo-
kom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(doslej vpisana na št. reg. vl. 1/507/00 pri
OS Koper).

Rg-103927

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 95/05826 z dne 14. 10. 1996 pod št.
vložka 1/01566/07 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z odlokom o
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preoblikovanju Univerze v Ljubljani s temile
podatki:

Matična št.: 5085063010
Firma: UNIVERZA V LJUBLJANI, FA-

KULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Skrajšana firma: UL FDV
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 5
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Svetlik Ivan, Ljubljana, Vojkova 91,
ki kot dekan Fakultete za družbene vede
Univerze v Ljubljani zastopa fakulteto brez
omejitev, zastopnica Kolarič Zinka, Ljublja-
na, Viška c. 69, ki kot prodekanica za štu-
dijske in študentske zadeve Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani zastopa
fakulteto brez omejitev, in zastopnica Jelu-
šič Ljubica, Sežana, Kazlje 56, kot prode-
kanica za raziskovalno dejavnost Fakultete
za družbene vede Univerze v Ljubljani za-
stopa fakulteto brez omejitev – imenovani
2. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 8030 Višješolsko in visokošolsko
izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izo-
braževanje; 80303 Univerzitetno izobraže-
vanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Ustanovitev na podlagi uskladitve z odlo-
kom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(doslej vpisana na št. reg. vl. 1/1954/00).

Rg-103937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/05816 z dne 14. 10. 1996 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z odlokom o preoblikova-
nju Univerze v Ljubljani, spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5085063
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 12.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kralj Alojz, prof. dr., Ljubljana-Črnu-
če, Planinska 26, imenovan 1. 10. 1995 za
rektorja Univerze v Ljubljani, ki zastopa uni-
verzo brez omejitev; zastopnika Tišler Miha,
akademik prof. dr., in Vilfan Marjeta, dipl.
pravnik, razrešena 1. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 8030
Višješolsko in visokošolsko izobraževanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov.

Uskladitev z odlokom o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani vpisana v sodni register s
sklepom Srg št. 95/05816 z dne 14. 10.
1996 in s tem vpis članic Univerze: 1. Aka-
demija za glasbo, Ljubljana, Stari trg 34, vpi-
san na št. reg. vl.: 1/1566/01; 2. Akademi-
ja za gledališče, radio, film in televizijo, Ljub-
ljana, Nazorjeva 3, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/02; 3. Akademija za likovno umet-
nost, Ljubljana, Erjavčeva 23, vpisana na št.
reg. vl.: 1/1566/03; 4. Biotehniška fakulte-
ta, Ljubljana, Jamnikarjeva 101, vpisana na
št. reg. vl.: 1/1566/04; 5. Ekonomska fa-
kulteta, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17, vpi-
sana na št. reg. vl.: 1/1566/05; 6. Fakulte-
ta za arhitekturo, Ljubljana, Zoisova 12, vpi-
sana na št. reg. vl.: 1/1566/06; 7. Fakulte-
ta za družbene vede, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 5, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/07; 8. Fakulteta za elektrotehniko,
Ljubljana, Tržaška c. 25, vpisana na št. reg.
vl.: 1/1566/08; 9. Fakulteta za farmacijo,
Ljubljana, Aškerčeva 7, vpisana na št. reg.
vl.: 1/1566/09; 10. Fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo, Ljubljana, Jamova 2, vpisa-
na na št. reg. vl.: 1/1566/10; 11. Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana,
Aškerčeva 5, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/11; 12. Fakulteta za matematiko in
fiziko, Ljubljana, Jadranska 19, vpisana na
št. reg. vl.: 1/1566/12; 13. Fakulteta za
strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, vpisana
na št. reg. vl.: 1/1566/13; 14. Fakulteta za
šport, Ljubljana, Gortanova 22, vpisana na
št. reg. vl.: 1/1566/14; 15. Filozofska fa-
kulteta, Ljubljana, Aškerčeva 2, vpisana na
št. reg. vl.: 1/1566/15; 16. Medicinska fa-
kulteta, Ljubljana, Vrazov trg 2, vpisana na št.
reg. vl.: 1/1566/16; 17. Naravoslovnoteh-
niška fakulteta, Ljubljana, Aškerčeva 12, vpi-
sana na št. reg. vl.: 1/1566/17; 18. Peda-
goška fakulteta, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 16, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/18; 19. Pravna fakulteta, Ljubljana,
Kongresni trg 12, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/19; 20. Teološka fakulteta, Ljublja-
na, Poljanska 4, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/20; 21. Veterinarska fakulteta, Ljub-
ljana, Gerbičeva 60, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/21; 22. Fakulteta za pomorstvo in
promet, Portorož, Pot pomorščakov 4, vpi-
sana na št. reg. vl.: 1/1566/22; 23. Visoka
šola za socialno delo, Ljubljana, Šaranoviče-
va 5, vpisana na št. reg. vl.: 1/1566/23; 24.
Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana, Poljan-
ska 26a, vpisana na št. reg. vl.: 1/1566/24;
25. Visoka upravna šola, Ljubljana, Kardelje-
va ploščad 5, vpisana na št. reg. vl.:
1/1566/25; 26. Fakulteta za računalništvo
in informatiko, Ljubljana, Tržaška c. 25, vpi-
sana na št. reg. vl.: 1/1566/26.

Rg-109416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03052 z dne 13. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29342/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197070
Firma: SRENAČ, trgovina in servis

športne opreme, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: SRENAČ, d.o.o.,

Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Perovo 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Nataša, Ljubljana,

Ul. borcev za severno mejo 42, vstop 26. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Nataša, imenovana 26. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejav-
nosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01011 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa COMMERCE, zastopstvo tujih firm,
p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, sedež:
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00037/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča latninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanovitelje, osnov-
ni kapital, spremembo tipa in pooblastila
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5000181
Firma: COMMERCE, Trgovina, za-

stopstva, posredništvo, proizvodnja, sto-
ritve, d.d.

Skrajšana firma: COMMERCE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 631,283.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
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na, Kolodvorska 15, vložil 63,128.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 63,128.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 328.501.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili
105.565.000 SIT, in udeleženci notranje-
ga odkupa, vložili 70,961.000 SIT – vstopi-
li 21. 11. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kaplan Jože, Ljubljana, Riharjeva
34, ki od 19. 12. 1996 zastopa družbo
brez omejitev kot član začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Grčar Jelica in
Sever Tine, vstopila 21. 11. 1996, ter Von-
čina Bojana, vstopila 18. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 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; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74120 Računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
01013/00751 – 1997/BR z dne 17. 2.
1997.

Rg-109418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03383 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa I.W.C., Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5935792
Ustanovitelja: Globtrade Anstalt, izstopil

9. 6. 1997; Stojkovič Marko in Stojkovič
Maja, oba iz Ljubljane, Pražakova 20, vsto-
pila 9. 6. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lozinšek Dušan, razrešen 9. 6.
1997; zastopnica Stojkovič Maja, imenova-
na 9. 6. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo.

Rg-109419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03358 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER,
d.d., sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in spremembo statuta z
dne 25. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5068681
Osnovni kapital: 6.640,000.000 SIT.

Rg-109420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03178 z dne 11. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MIT INT., gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Domžale, Breznikova ul. 15, se-
dež: Breznikova ul. 15, 1230 Domžale,
pod vložno št. 1/28175/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5949807
Firma: MIT INT., gostinstvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tolstojeva

ul. 32
Dejavnost, vpisana 11. 6. 1997: 9232

Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-109423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01441 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa EUROPAPIER, trgovsko podjetje s
papirjem, d.o.o., Medvode, sedež: Ladja
10, 1215 Medvode, pod vložno št.
1/21350/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5701228
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju mag. Krumpeck Rudolfu, ki je bil
razrešen 26. 2. 1997.

Rg-109425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01442 z dne 19. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29246/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191616
Firma: HACE & CO., Servis, trgovina

in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: HACE & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Miklič 5
Ustanovitelja: Hace Robert, vstopil 4. 6.

1997, in Hace Aleksander, vstopil 4. 3.
1997, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Miklič
5, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hace Robert, imenovan 4. 6. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev, in zastop-
nik Hace Aleksander, imenovan 4. 3. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomoč-
nik direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
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pretežno z živili; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52450
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; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52720 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.

Rg-109426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06985 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TIPEX, trgovina, inženiring, pro-
izvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: C. v
Šmartno 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5368138
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 2430

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na

debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Rg-109427

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19080 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa BELA, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Lepi pot 4, Ljubljana, sedež:
Lepi pot 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5419638
Firma: BELA, inženiring – trženje –

turizem, d.o.o., Lepi pot 4, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,672.000 SIT
Ustanovitelj: Lucki Irena, izstop 30. 8.

1994; Benda Boris, Ljubljana, Gregorčičeva
15, vstop 30. 8. 1994, vložek 1,672.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lucki Irena, razrešena 30. 8.
1994; direktor Benda Boris, imenovan
30. 8. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s

tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51460 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 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;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 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.; 55210 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 55230 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; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 93030
Druge storitve za nego telesa.

Rg-109429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06740 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu
vpisa DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA,
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p.o., sedež: Idrijska 72, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/00070/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, spremembo sedeža in ustanoviteljev
s temile podatki:

Firma: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1360 Vrhnika, Idrijska c. 13
Ustanoviteljica: Občinska skupnost so-

cialnega skrbstva Vrhnika, izstop 5. 5.
1993; Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 6. 5. 1993, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Rg-109431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16945 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu
vpisa EPG, elektrotehniško podjetje,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Cesta na Krko
9, 1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/00019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5149339
Dejavnost, vpisana 14. 3. 1997: 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-109435

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01818 z dne 25. 3. 1997 pri subjektu
vpisa DVG, podjetje za inženiring, trže-

nje in finance, d.o.o., sedež: Dunajska
185, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5730481
Ustanovitelji: Erzar Andrej, izstopil 26. 4.

1996; Boh Alojz Slavko, Ljubljana, Preset-
nikova 3, Bostič Dušan, Ljubljana, Koma-
nova 19, in Pirjevec Mitja, Portorož, Lepa
cesta 15, vstopili 11. 11. 1992, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Erzar Andrej, razrešen 30. 5. 1995;
Boh Alojz-Slavko, razrešen 4. 6. 1996 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Pirje-
vec Mitja, imenovan 4. 6. 1996.

Rg-109438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01541 z dne 26. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENSKO ZAVAROVALNO
ZDRUŽENJE, Gospodarsko interesno
združenje, sedež: Železna c. 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17085/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5606187
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor mag. Mežnar Drago, razre-
šen 1. 3. 1997; direktor Kaluža Mirko, Po-
stojna, Rožna ulica 13, imenovan 1. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03724 z dne 25. 3. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29062/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev komanditne družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5910650
Firma: VINKO.V., trženje, k.d., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: VINKO.V., k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 4
Ustanovitelja: Vinko Viktor, Ljubljana,

Preglov trg 4, in Vinko Franjo, Ljubljana,
Ul. 28. maja 73, vstopila 19. 6. 1995, vlo-
žila po 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vinko Viktor, imenovan 19. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1997: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; 362 Kovanje kovancev, pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 454
Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehra-
ne; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 642 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 726 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 924
Dejavnost tiskovnih agencij; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 927
Druge dejavnosti za sprostitev; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-109442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05641 z dne 26. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in no-
tranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, sedež: Al-
lendejeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5002753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ri-

gelnik Herman, Mežica, Partizanska cesta
19, razrešen 22. 10. 1996 kot zastopnik in
imenovan za generalnega direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Skok Zlata, Ko-
ler Stanislava, Škofca Franc, Oven Jože,
Šemrov Janko in Hočevar Anton, izstopili
5. 9. 1996; Korelič Bruno, Jakhel-Dergan
Olga in Vodičar Janko, vstopili 5. 9. 1996.

Rg-109445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03603 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa FORCE, Svetovanje, razvoj in stori-
tve, d.o.o., sedež: Koprska 94, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02039/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284147
Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-

lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 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.

Rg-109448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00175 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AC – AVTO, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Dunajska 122, sedež: Dunaj-
ska 122, 1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/19691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek likvidacije in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5662877
Firma: AC – AVTO, d.o.o. za notranjo

in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Dunajska 22, – v likvidaciji

Skrajšana firma: AC – AVTO, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kryžanowvski Marko, razrešen 1. 1.
1997; likvidacijska upraviteljica Kordaš Sil-
va, Ljubljana, Staničeva 3, imenovana
30. 12. 1996.

Sklep skupščine z dne 7. 2. 1997 o za-
četku redne likvidacije.

Rg-109453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01036 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu
vpisa SATURNUS – AVTOOPREMA, pro-
izvodnja svetlobne in druge elektroopre-
me za motorna in druga vozila, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Letališka c. 17, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14234/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, uskla-
ditev dejavnosti, člane nadzornega sveta in
odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5035945
Firma: SATURNUS – AVTOOPREMA,

proizvodnja svetlobne opreme za mo-
torna in druga vozila, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: SATURNUS – AVTO-
OPREMA, d.d.

Osnovni kapital: 1.135,984.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 160,
vložil 339,714.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 113,242.000 SIT, Kapitalski sklad in-
validskega in pokojninskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
113,242.000 SIT, udeleženci interne raz-
delitve, vložili 224,794.000 SIT, udeležen-
ci notranjega odkupa, vložili 61,890.000
SIT, delničarji iz naslova javne prodaje del-
nic, vložili 113,240.000 SIT, delničarji iz
naslova prodaje delnic z metodo zbiranja
ponudb, vložili 169,862.000 SIT – vstopili
4. 7. 1996, odgovornost. ne odgovarjajo;
Saturnus, TOZD tovarna avtoopreme,
n.sol.o., izstopil 4. 7. 1996.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gamberger Danijel, Ljubljana, Kam-
nogoriška 53, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in zastopnik Lazar Andrej, Ljubljana,
Malejeva 22, ki zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnik direktorja, imenovana
9. 9. 1996.

Člani nadzornega sveta: Brezarič Mar-
jan, Čančula Maksimiljana, Klepec Anton,
Lovšin Jože, Rupnik Matevž in Selšek Cvet-
ka, vstopili 4. 7. 1996.
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Dejavnost, vpisana 14. 3. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
4.20.1 točki statuta z dne 30. 1. 1997, da
lahko v 5 letih po vpisu lastninskega preob-
likovanja v sodni register poveča osnovni
kapital na znesek 1.703,976.000 SIT.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00654/00938
– 1997/MR z dne 30. 1. 1997.

Rg-109454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00884 z dne 19. 3. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29039/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1124692
Firma: CIC, CENTER ZA MEDNAROD-

NO KONKURENČNOST, Center for inter-
national competitiveness

Skrajšana firma: CIC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorazdova

ul. 19
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Nova ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, LEK, To-
varna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
d.d. Ljubljana, Verovškova 57, Mobitel, Te-
lekomunikacijske storitve, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 22, Rotomatika, Industrija
rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija, Spod-
nja Kanomlja 23, Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Sava Kranj,
Gumarska in kemična industrija, d.d., Kranj,
Škofjeloška cesta 6, in Gorenje, Gospo-
dinjski aparati, d.o.o., Velenje, Partizanska
c. 12, vstopili 10. 2. 1997, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimovski Vlado, Ljubljana, Neuber-
gerjeva 7, imenovan 10. 2. 1997, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju

naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-109455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01455 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa TRODENT, stomatološka dejav-
nost, d.o.o., Tržna 8, Ljubljana, sedež:
Tržna 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21345/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5718716
Firma: TRODENT, Stomatološka de-

javnost, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 17
Ustanovitelji: Troha Josip, vložil 668.400

SIT, Troha Sandi, vložil 334.200 SIT, in Troha
Aleš, vložil 334.200 SIT, vsi trije iz Ljubljane,
Bratov Učakar 30, vstopili 26. 12. 1992, ter
Troha Goran, Ljubljana, Bratovševa ploščad
31, vstopil 6. 3. 1997, vložil 334.200 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51460 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Rg-109456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07210 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa PIVK-KABLAR & CO., storitveno in
trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana, Beb-
lerjev trg 3, sedež: Beblerjev trg 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26332/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in ustanoviteljev, osnovni kapital,
spremembo zastopnika in preoblikovanje iz
d.n.o. v družbo z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5895553
Firma: PIVK, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pivk Anton, Ljubljana, Beb-

lerjev trg 3, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 12. 12. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kablar Bojan,
izstopil 12. 12. 1996.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kablar Bojanu, ki je bil razrešen
12. 12. 1996.

Rg-109457

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07115 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa MIVŠEK, montaža in vzdrževanje
šibkotočnih elektrokomponent, d.o.o.,
Beričevo 20, Dol pri Ljubljani, sedež: Be-
ričevo 20, 1262 Dol pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/16778/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, uskladitev dejav-
nosti in preoblikovanje iz d.o.o. v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5990971
Firma: MIVŠEK IN PARTNER, poslov-

no svetovanje, d.n.o., Beričevo 20a, Dol
pri Ljubljani

Skrajšana firma: MIVŠEK IN PARTNER,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Beriče-
vo 20a

Ustanovitelja: Mivšek Tatjana, izstopila iz
d.o.o. in vstopila v d.n.o. 9. 12. 1996, in
Mivšek Bojan, vstopil 9. 12. 1996, oba iz
Dola pri Ljubljani, Beričevo 20a, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 511
Posredništvo; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-109458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00235 z dne 5. 2. 1997 pri subjektu
vpisa Podjetje Varnost VASTOR, p.o., Ko-
prska 94, Ljubljana, sedež: Koprska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05577/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljev,
osnovni kapital, zastopnika, uskladitev de-
javnosti in preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5068916
Firma: VARNOST VASTOR, d.o.o., Ko-

prska 94, Ljubljana
Skrajšana firma: VASTOR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Osnovni kapital: 233,959.000 SIT
Ustanovitelj: Podjetje VARNOST BE-

ŽIGRAD, p.o., Podjetje VARNOST MOSTE,
p.o., Podjetje VARNOST ŠIŠKA, p.o., Pod-
jetje VARNOST VIČ, p.o., Podjetje VAR-
NOST CELJE, p.o., Podjetje VARNOST
KOČEVJE, p.o., Podjetje VARNOST
MENGEŠ, p.o., Podjetje VARNOST TA-
BOR, p.o., Podjetje VARNOST NOVO
MESTO, p.o., Podjetje VARNOST ZUNAN-
JA TRGOVINA, p.o., Podjetje VARNOST
TEHNIČNA ZAŠČITA, p.o., Podjetje VAR-
NOST GASILSKI SERVIS, p.o., in Podjetje
GASILSKA OPREMA, p.o., izstopila
15. 10. 1996; Sklad za razvoj, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstopil 15. 10. 1996,
vložil 233,959.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čemažar Miloš, Kranj, Bleiweisova
114, imenovan 16. 10. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da mora predhodno pridobi-
ti soglasje skupščine za sklepanje: pogodb,
s katerimi se pridobivajo, odtujujejo ali obre-
menjujejo nepremičnine, in pogodb o vla-
ganju sredstev v druge družbe, zastopnik
Popit Vasja, razrešen 16. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1997: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 75253 Druge oblike zaščite in reševa-
nja.

Rg-109459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04953 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa ROKSON, podjetje za trgovino, po-
sredovanje in ekonomske storitve,
d.o.o., sedež: Prvomajska 1, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16581/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5592542
Sedež: 1000 Ljubljana, Bregarjeva

ulica 31
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1996: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-109460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05979 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa MAROF TRADE, Podjetje za pro-
izvodnjo in promet lesnih izdelkov,
d.o.o., Stari trg pri Ložu, Notranjskega
odreda 46, sedež: Notranjskega odreda
46, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/27523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5933714
Osnovni kapital: 66,216.000 SIT
Ustanovitelj: Gozdno gospodarstvo Po-

stojna, Postojna, Vojkova ul. 9, vstop 18. 1.
1996, vložek 66,216.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-109461

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06876 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
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vpisa ZIR, d.o.o., Podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu, Ljubljana, sedež:
Koprska 94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284163
Ustanovitelja: Čad Jože in Rebernik Fra-

njo, izstopila 2. 9. 1996; Zelenko Robert,
Izola, Proletarskih brigad 18, vstopil 22. 3.
1990, vložek 3,209.195 SIT, in ZIR, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94, vstopil 20. 4. 1995,
vložil 26,862.805 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 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; 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; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-

nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06006 z dne 14. 2. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES BREST-MASIVA,
družba za proizvodnjo in promet pohiš-
tva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica, sedež:
Martinjak 1, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/10178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe z dne 22. 11. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5452562
Osnovni kapital: 27,380.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Mednarod-

no podjetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 22, vstop 26. 3. 1996, vložek
27,380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109464

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12457 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa TIM 90, trženje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Polanškova 1, sedež: Po-
lanškova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09410/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža in usta-
noviteljev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v
komanditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 5437172
Firma: BREG Z&M, trženje in storitve,

k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: BREG Z&M, k.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska 53
Ustanovitelji: Breg Marjan in Grom To-

mo, izstopila 30. 5. 1994; Breg Marjan,
Ljubljana, Šišenska 53, vstopil 30. 5. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Breg Zorica, Ljubljana, Šišenska 53,
vstopila 30. 5. 1994, vložila 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo, razen vete-
rinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
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; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 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.; 159 Proizvodnja pijač; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
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Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 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;
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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na

debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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;
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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-

skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulturne dedišči-
ne; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17530 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu
vpisa SCHACHERMAYER LJUBLJANA,
Podjetje za industrijo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 147, sedež: Zaloška
147, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687870
Firma: SCHACHERMAYER, podjetje za

industrijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SCHACHERMAYER,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova

št. 4
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
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Ustanovitelj: SCHACHERMAYER,
G.M.B.H., Austria, Linz, Schachermayer-
strasse 2, vstop 16. 10. 1992, vložek
1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Muhlbachler Gottfried, razrešen
22. 12. 1994; prokurist Progar Bogdan,
Dobrunje, Litijska cesta št. 282, imenovan
22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, 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; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-

mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 631 Prekladanje, skla-
diščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01408 z dne 19. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29250/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1191594
Firma: MASTERPOINT, razvoj in razi-

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

govornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Iga Grudna 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gros Jerneja, Ljubljana, V

Murglah 50, in Žganec Mario, Republika
Hrvatska, Poljana 10, Umag, vstopila 3. 3.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gros Jerneja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Žganec Mario,
imenovan 3. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-

izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-109471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02271 z dne 16. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193856
Firma: IZI MOBILI, Podjetje za pro-

izvodnjo, svetovanje in prodajo pohiš-
tva, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vikrče 27a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MOSER EAST & WEST

SPEDITIONSGESELLSCHAFT M.B.H., Av-
strija, Schießstattgasse 28, Stockerau, in
Bitenc Jurij, Ljubljana, Vikrče 27a, vstopila
21. 3. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bitenc Jurij, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Moser Christian, Stoc-
kerau, Avstrija, Schießstattgasse 28, ime-
novana 21. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1997: 36120
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 36140 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.

Rg-109475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/06776 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VIDIC IN OSTALI, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.n.o., Ljubljana, Posav-
skega 18, sedež: Posavskega 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25886/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in zastopnika, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in preoblikovanje iz d.n.o. v
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5859077
Firma: CANTAL, podjetje za storitve

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

govornostjo
Sedež: 1354 Horjul, Zaklanec 37
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidic Zdenka in Vidic

Matjaž, izstopila 20. 12. 1996; Erbežnik
Romana, Horjul, Zaklanec 37, vstopila
20. 12. 1996, vložila 1,502.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Vidic Matjaž in direktorica Vidic
Zdenka, razrešena 20. 12. 1996; direktori-
ca Erbežnik Romana, imenovana 20. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-

pecializiranih prodajalnah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov.

Rg-109476
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06481 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa N.C.R., podjetje za inženiring, rea-
lizacijo CAD in DTP sistemov, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kunaverjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24153/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5809827
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 3,476.355,50 SIT
Ustanovitelja: Oven Mateja, Ljubljana,

Kunaverjeva 3, in Leskovec Robert, Vrhni-
ka, Zaplana 195b, vstopila 30. 6. 1993,
vložila po 1,738.177,75 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-109478

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00190 z dne 21. 5. 1997 pri subjektu
vpisa VTA, transport in storitve, p.o., se-
dež: Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09304/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in tipa zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426952
Firma: VTA, transport in storitve,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 15,168.000 SIT
Ustanovitelji: Trgovsko podjetje Veletek-

stil, p.o., izstopilo 10. 12. 1996; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložil 8,039.000 SIT, Kapitalski
sklad, Ljubljana, Mirna ulica 6, vložil
1,517.000 SIT, Odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mirna ulica 6, vložil 1,517.000 SIT, Mi-
klič Franc, Ljubljana, Trpinčeva ul. 92, vložil
407.000 SIT, Babnik Ivan, Dobrova, Gabrje
11, vložil 407.000 SIT, Hreščak Franc, Ljub-
ljana, Leverjeva ul. 7, vložil 407.000 SIT,
Kosanec Marjan, Ljubljana, Za vasjo 26, vlo-
žil 329.000 SIT, Koželj Alojzij Slavko, Ivanč-
na Gorica, Velike Vrhe 2, vložil 329.000 SIT,
Letnar Tone, Ljubljana, Snebrska 20b, vložil
334.000 SIT, Radakovič Milan, Ljubljana,
Njegoševa cesta 6, vložil 369.000 SIT, Spa-
čal Edita, Ljubljana, Clevelandska ul. 43, vlo-
žila 160.000 SIT, Spačal Slavko, Ljubljana,
Clevelandska ul. 43, vložil 329.000 SIT, Šte-
kovič Branko, Škofljica, Pijava Gorica 147,
vložil 334.000 SIT, Todorovič Milan, Ljublja-
na, Opekarska cesta 45, vložil 365.000 SIT,
in Židan Milan, Kresnice, Ribče 26, vložil
325.000 SIT – vstopili 10. 12. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Miklič Franc, ki od 10. 12. 1996
zastopa družbo brez omejitev kot začasni
poslovodja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij.
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Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00894/00971
– 1997/TP z dne 8. 1. 1997.

Rg-109479
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02049 z dne 21. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTROMEHANIKA, d.o.o., Trbov-
lje, sedež: Nasipi 45, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/13297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev in os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5521050
Firma: ELEKTROMEHANIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 13,443.000 SIT
Ustanovitelji: ESIMP, p.o., izstopil

12. 9. 1996; Redenšek Bojan, Trbovlje,
Partizanska 10a, vložil 590.000 SIT, Mi-
glič Josip, Trbovlje, Opekarna 17, vložil
254.000 SIT, Poglajen Sašo, Trbovlje,
Dom na vrt 36, vložil 488.000 SIT, Božič
Viktor, Trbovlje, Sallaumines 4a, vložil
533.000 SIT, Tomažič Martin, Trbovlje, Trg
svobode 34, vložil 222.000 SIT, Žibert
Zdenko, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija 9,
vložil 521.000 SIT, Kramžar Jože, Trbov-
lje, Trg revolucije 7b, vložil 301.000 SIT,
Majcen Ivan, Trbovlje, Neža 27, vložil
254.000 SIT, Šimunič Juro, Zagorje ob
Savi, Polje 14, vložil 558.000 SIT, Toma-
žič Aleš, Trbovlje, Trg svobode 34, vložil
283.000 SIT, Gričar Andrej, Trbovlje, Ko-
lonija 1. maja 26, vložil 503.000 SIT, Žil-
nik Zvonimir, Trbovlje, Ojstro 32, vložil
289.000 SIT, Ocepek Branko, Trbovlje,
Sallaumines 9a, vložil 551.000 SIT, Vozel
Branko, Trbovlje, Vreskovo 16, vložil
587.000 SIT, Kotar Vincenc, Trbovlje, Ke-
šetovo 4, vložil 621.000 SIT, Krajšek Sto-
jan, Trbovlje, Neža 41, vložil 296.000 SIT,
Kralj Alojz, Trbovlje, Trg revolucije 9, vložil
612.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vložil 1,947.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 5, vložil
2,689.000 SIT, in Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,344.000 SIT – vstopili 13. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 31100 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00914/00659
– 1997/DD z dne 3. 4. 1997.

Rg-109486

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02320 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MI MODERNI INTERIERI, trgovsko
podjetje s pohištvom in stanovanjsko
opremo, p.o., Ljubljana, sedež: Parmova
53, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanovitelje, osnovni kapi-
tal, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025648
Firma: MI LESNINA, trgovina s pohiš-

tvom, d.d.
Skrajšana firma: MI LESNINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 764,950.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
76,350.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
121,430.000 SIT, Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložil 198,580.000 SIT, upravičenci inter-
ne razdelitve delnic, vložili 107,620.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa delnic,
vložili 16,660.000 SIT, in udeleženci javne
prodaje delnic, vložili 244,310.000 SIT –
vstopili 3. 3. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Člani nadzornega sveta: Bratož Mitja,
Fortuna Zdenka, Guštin Ladi, Podobnik
Boštjan in Rajh Roman, vstopili 3. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5135 Trgovina na

debelo s 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
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; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
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bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 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 projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 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.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 01070/01359
– 1997/MR z dne 21. 4. 1997.

Rg-109487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00693 z dne 29. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29286/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125761
Firma: INVARST, Storitveno invalidsko

podjetje, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: INVARST, d.o.o.,

Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 24a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: VARNOST MENGEŠ,

d.d., Mengeš, Slovenska c. 24a, vstop
29. 1. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorza Marjan, Preddvor, Breg pri Ko-
kri 6, imenovan 29. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,

slame in protja; 4531 Električne inštalacije;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
9005 Druge storitve javne higiene.

Rg-109488

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02040 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KONIM, Podjetje za zastopanje, zu-
nanjo in notranjo trgovino, p.o., Ljublja-
na, sedež: Slovenska c. 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00409/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
vitelje in osnovni kapital, spremembo tipa
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, uskladitev dejavnosti in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003997
Firma: KONIM, Podjetje za zastopa-

nje, zunanjo in notranjo trgovino, d.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: KONIM, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 129,240.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 12,924.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 15, vložil 12,924.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 71,422.000 SIT, ude-
leženci interne razdelitve, vložili
21,484.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 10,486.000 SIT – vstopili
3. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Če-
bular Matjaž, Ljubljana, Vurnikova 3, razre-
šen 3. 2. 1997 kot vršilec dolžnosti direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Nadler Neven-
ka, Vrhunc Vesna in Tič Andrej, vstopili 3. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 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; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-

belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00430/00590
– 1997/GV z dne 4. 4. 1997.

Rg-109491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06951 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PACO CONSULTING, podjetje za
poslovni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gubčeve brigade 16, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in spremembo priimka ustanovi-
teljice s temile podatki:

Matična št.: 5633427
Firma: PERPETIA, podjetje za poslov-

no finančne in podjetniške storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: PERPETIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,612.267 SIT
Ustanoviteljica: Aljaž Brigita, Ljubljana,

Ulica Gubčeve brigade 16, vstop 20. 3.
1992, vložek 2,612.267 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02455 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, za-
druga z omejeno odgovornostjo, Ljub-
ljana, sedež: Miklošičeva 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19526/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, zastopnika in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5021987
Ustanoviteljica: Kmečka zadruga Bohor,

Koprivnica, Koprivnica 39, vstopila 11. 12.
1996, vložila 91.080 SIT, odgovornost: od-
govarja do določene višine; Kmetijska za-
druga Logatec, z.o.o., Kmetijska zadruga
Lucija, z.o.o., in Ovčerejska, sadjarska in
vrtnarska kmetijska zadruga Stari breg,
z.o.o., izstopile 18. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor But Franc, razrešen 26. 3. 1997;
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direktor Nose Martin, Žužemberk, Dolga vas
23, imenovan 26. 3. 1997, zastopa Zadruž-
no zvezo Slovenije z omejitvijo, da za prido-
bitev in odtujitev nepremičnin potrebuje so-
glasje upravnega odbora.

Član nadzornega sveta: Smrkolj Ciril je
izstopil 27. 2. 1997.

Rg-109494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02464 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa SIMNET, skupna informacijska ma-
gistrala, d.o.o., sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe z dne 21. 4. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5911222
Ustanovitelji: ITC GROUP, d.o.o., Cerk-

nica, Rudolfovo 7, vstop 7. 7. 1995, vložek
270.000 SIT, SMELT INTERNATIONAL,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 7. 7.
1995, vložek 150.000 SIT, in SIMNET,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
21. 4. 1997, vložek 1,080.000 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-109499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06625 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ALPE S.L.O., trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 6, se-
dež: Brilejeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18557/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5633079
Ustanovitelja: ALPE HANDELS,

G.M.B.H., Enns, Avstrija, Reinttalgasse 12,
vstop 29. 8. 1994, vložek 1,800.000 SIT,
in Vencelj Iztok, Ljubljana, Brilejeva 6, vstop
24. 11. 1995, vložek 200.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-109501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02431 z dne 29. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KOMPAS LEASING, leasing in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4, se-
dež: Pražakova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13266/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5521670
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Vrečar Darja, razrešena 1. 3.
1997; direktor Simič Ivan, Smlednik 92,
imenovan 1. 3. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no 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; 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 na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-

vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-109502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01539 z dne 27. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29278/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126377
Firma: REMAG, Družba za trgovino,

storitve in zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: REMAG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Levstikova 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bučar Jure, Grosuplje,

Pod gozdom cesta VI 1, in Perme Zmago,
Grosuplje, Levstikova cesta 24, vstopila
28. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bučar Jure, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Perme Zmago, ime-
novana 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 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; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1010 Pridobivanje črnega
premoga; 1020 Pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita; 1030 Pridobivanje šote;
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 1200 Pridobivanje uranovih in tori-
jevih rud; 1310 Pridobivanje železove rude;
1320 Pridobivanje rud neželeznih kovin, ra-
zen uranove in torijeve rude; 1411 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline
in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mine-
ralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 26. 2. 1998 / Stran 1403

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; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711 Pripra-
va in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,

slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 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; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 2330 Pro-
izvodnja jedrskega goriva; 2411 Proizvod-
nja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja bar-
vil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava

naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
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električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
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; 3511 Gradnja in popravilo
ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4010 Oskrba z elektriko; 40101 Pro-
izvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja
elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 40301 Pro-
izvodnja pare in tople vode; 40302 Distri-
bucija pare in tople vode; 410 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
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Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni 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; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422

Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve
javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 9004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 9005 Druge storitve javne
higiene; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 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; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-109504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01576 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KOMPAS DESIGN, podjetje za mar-
keting in design, d.d., sedež: Pražakova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
članov nadzornega sveta, uskladitev dejav-
nosti in spremembo statuta z dne 18. 2.
1997 s temile podatki:

Osnovni kapital: 17,993.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Bakarič Nikola,

Petrešin Nuša in Podkrajšek Igor, izstopili
18. 2. 1997; Brglez Iztok, Cotelj Stane in
Vrhovnik Praznik Nives, vstopili 18. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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; 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-
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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 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; 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; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 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;
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; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01049 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu
vpisa NAMA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5024811
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Mežnar Dušan, Mežica, Ob meži
16, imenovan 25. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja, in
prokurist Matjašič Anton, Ljubljana, Nade
Ovčakove 28, imenovan 23. 9. 1996.

Člani nadzornega sveta: Slemnik Milan,
Blinc Robert, Pečenko Bojan in Senčar Ja-
nez, izstopili 18. 12. 1996; Šabič Mojca in
Hribar Srečko, izstopila 28. 3. 1997; Hart-
man Andrej, Blinc Robert, Bojc Janez in
Žekar Jelka, vstopili 18.12. 1996, Šabič
Mojca in Pirc Gordana, vstopili 28. 3. 1997.

Rg-109508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05404 z dne 8. 1. 1997 pri subjektu
vpisa PAPIROGRAFIKA, zunanja trgovina,
notranja trgovina in zastopanje tujih
firm, d.d., sedež: Mala ulica 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00359/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta z dne
3. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5000076
Članice nadzornega sveta: Višak Josipi-

na, Stević-Adam Petra in Koželj Tatjana, iz-
stopile 3. 9. 1996; Bačac Jasna, Špiler Ka-
ja in Čelan Martina, vstopile 3. 9. 1996.

Rg-109509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00681 z dne 18. 3. 1997 pri subjektu
vpisa MEDVEŠEK PUŠNIK, Borzno po-
sredniška hiša, d.d., Ljubljana, Gradni-
kove brigade 11, sedež: Gradnikove bri-
gade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 19. 12.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5698235.

Rg-109510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00188 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZA-
CIJA ANTONIJE KUCLER, VRHNIKA, se-
dež: Tržaška c. 2a, 1360 Vrhnika, pod
vložno št. 1/00822/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Firma: VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZA-
VOD ANTONIJE KUCLER, VRHNIKA

Ustanoviteljica: Skupščina občine Vrhni-
ka, izstop 10. 10. 1996; Občina Vrhnika,
Vrhnika, Tržaška 1, vstop 10. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja do določene viši-
ne.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

Rg-109513

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06869 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu
vpisa EMONA-PROJEKT, projektiranje in
inženiring, d.o.o., sedež: Tržaška 204,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5768730
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 2225

Druge s tiskarstvom povezane storitve;

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; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, 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.

Rg-109514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07123 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu
vpisa FRADLER, trgovina in zastopanje,
d.o.o., sedež: Tržaška 132, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27915/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5944902
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 90.

Rg-109516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06361 z dne 29. 4. 1997 pri subjektu
vpisa SEKIRIŠČE, kmetijstvo in storitve,
d.o.o., Rob, sedež: Sekirišče 1, 1314
Rob, pod vložno št. 1/24908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5825717
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živa-
li; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 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,
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jedilnim oljem, maščobami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90005
Druge storitve javne higiene; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01864 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ALBAK, podjetje za trgovino, po-
slovne in finančne storitve, Ljubljana,
Celovška 134, sedež: Celovška 134,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5541263
Firma: ALBAK, d.o.o., podjetje za tr-

govino, poslovne in finančne storitve,
Ljubljana, Na Rojah 27

Sedež: 1000 Ljubljana, Na Rojah 27
Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-

govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v 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); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
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nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1997.

Rg-109522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02607 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa IMOS, Inženiring, d.d., Ljubljana,
Linhartova 13, sedež: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005906
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Mohorič Francu, ki je bil razre-
šen 14. 4. 1997.

Člana nadzornega sveta: Turnšek Justi-
na in Barborič Stanislav sta izstopila 14. 4.
1997.

Rg-109526

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01365 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa CELZIJA, podjetje za marketing,
sitografijo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celestinova 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607973
Ustanovitelj: Anžin Ivana, izstop 21. 2.

1997; Anžin Sašo, Ljubljana, Celestinova
1, vstop 25. 5. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-109532

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02944 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa EUROTEHNA – TRGOVINA, d.o.o.,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26686/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5912814
Skrajšana firma: EUROTEHNA – TRGO-

VINA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bole Damijana, razrešena 31. 12.
1996; direktor Turnher Boštjan, Ljubljana,
Chengdujska 30, imenovan 1. 1. 1997, za-
stopa družbo z omejitvami pri sklepanju na-
slednjih pogodb: pogodb o prodaji, nakupu
in obremenitvi nepremičnin, pogodb o naje-
manju in dajanju vseh vrst kreditov ter ga-
rancij, komercialnih pogodb nad 1,000.000
DEM (en milijon).

Rg-109534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02951 z dne 19. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29363/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1195972001
Firma: GOJZAR, d.o.o., proizvodnja

čevljev, Ljubljana, Podružnica Žiri, Loš-
ka cesta 41

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 4226 Žiri, Loška cesta 41
Ustanovitelj: GOJZAR, d.o.o., proizvod-

nja čevljev, Ljubljana, Tržaška 118, vstop
20. 5. 1997, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelje podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burjek Erik, Žiri, Rakulk 55, imeno-
van 20. 5. 1997, zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01250 Reja drugih živali; 01300 Me-
šano kmetijstvo; 01500 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-109537

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02950 z dne 18. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29363/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195972
Firma: GOJZAR, d.o.o., proizvodnja

čevljev, Ljubljana
Skrajšana firma: GOJZAR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 118
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Burjek Erik in Burjek Šte-

fan, oba iz Žirov, Rakulk 55, vstopila 20. 5.
1997, vložila po 2,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Burjek Erik, imenovan 20. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01250 Reja drugih živali; 01300 Me-
šano kmetijstvo; 01500 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 02010 Gozdarstvo;
02020 Gozdarske storitve; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 51340 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-

na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-109538
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02569 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DIANA, SITAR & CO, proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, d.n.o., Domžale,
sedež: Triglavska 3, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/21385/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5731739
Ustanovitelj: Sitar Jože, izstop 29. 4.

1997; Gostinčar Peter, Domžale, Slamni-
karska 25, vstop 29. 4. 1997, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1997.

Rg-100327
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03444 z dne 16. 9. 1996
pod št. vložka 1/28352/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5952816
Firma: MAGUS - R, trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: MAGUS - R, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob potoku 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mehle Tomaž, Ljubljana, Ob

potoku 6, vstop 27. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mehle Tomaž, imenovan 27. 6.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 9. 1996:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
dajai 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; 512 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,
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mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 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.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov, 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-

ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 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..

Rg-100720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/05315 z dne 14. 12. 1995
pri subjektu vpisa LB CONSULTATIO,
Podjetje za gospodarsko svetovanje in
revizijo, Ljubljana, d.o.o., sedež: Dunaj-
ska 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/07263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5387418
Osnovni kapital: 10,030.000 sIT
Ustanovitelja: Ljubljanska banka d.d.,

Ljubljana, Trg revolucije 2, vstop 15. 5.
1990, vložek 4,075.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; CONSULTATIO WIRT-
SCHAFTSPRUEFUGSGESELLCHAFT
m.b.H, Wien, Holzmeistergasse 9, vstop
15. 5. 1990, vložek 5,955.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-102425
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04836 z dne 28. 11. 1996
pod št. vložka 1/28661/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5971993
Firma: MIRON ŠČUK & CO., k.d., ob-

delava naravnega kamna
Skrajšana firma: MIRON ŠČUK & CO.,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Škofljica, Šmarska c. 61
Ustanovitelja: Ščuk Edin, Jablanica, Sla-

tina 14, vstop 9. 9. 1996, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Zore Janez, Ig, Iška Loka 29,
vstop 9. 9. 1996, vložek 1.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ščuk Edin, imenovan 9. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zo-
re Janez, imenovan 9. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1996:
26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 93040 Pogrebne storitve.

Rg-103267

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07015 z dne 5. 2. 1997

pri subjektu vpisa GRADIS, Tehnične, eko-
nomske in organizacijske storitve,
d.o.o., sedež: Šmartinska 134a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti,
spremembo tipa zastopnikov in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5074924
Firma: GRADIS, Tehnične, ekonom-

ske in organizacijske storitve, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 521,720.000 sit
Ustanovitelji: GRADIS, Gradbeno pod-

jetje Celje, p.o., Celje, Ulica XIV. divizije
10; GRADIS, Gradbeno podjetje Ptuj, p.o.,
Ptuj, Ormoška 22; GRADIS, Gradbeno pod-
jetje Jesenice, p.o., Jesenice, Prešernova
5; GRADIS, Gradbeno podjetje Ljubljana,
p.o. Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11;
GRADIS, Gradbeno podjetje Maribor, p.o.,
Maribor, Gosposvetska 29; GRADIS, Grad-
beno podjetje Nizke gradnje, Maribor, p.o.,
Maribor, Lavričeva 3; GRADIS, Gradbeno
podjetje Ravne na Koroškem, p.o., (v ste-
čaju), Ravne na Koroškem, Dobja vas 125;
GRADIS KOPER, d.d., (v stečaju), Koper,
Obrtniška 15; W & G, Podjetje za proizvod-
njo in strojev Maribor, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152; GRADIS, Strojno promet-
na operativa, Ljubljana, p.o., Ljubljana,
Šmartinska 32; GRADIS, Industrijsko pod-
jetje gradbenih izdelkov, Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Industrijska c. 2; GRADIS, Biro
za projektiranje, Ljubljana, p.o., Ljubljana,
Ul. Gradnikove brigade 11; GRADIS, Biro
za projektiranje, Maribor, p.o., Maribor, La-
vričeva 3; GRADIS, Finance, d.o.o., Ljub-
ljana, Šmartinska 134a; GRADIS, Podjetje
za inženiring, Ljubljana, p.o., Ljubljana, Le-
tališka 33, vsi izstopili 8. 8. 1996; Sloven-
ski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vstop 8. 8. 1996, vložek
21,469.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstop 8. 8. 1996, vložek 68,006.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad RS
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
8. 8. 1996, vložek 42,938.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; udeleženci notranje-
ga odkupa, vstopili 8. 8. 1996, vložili
61,366.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; upravičenci interne razdelitve, vsto-
pili 8. 8. 1996, vložili 20,909.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; kapital v zasebni
lasti, vstopili 8. 8. 1996, vložili
307.032.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: v.d.
direktorja Šebenik Igor, Ljubljana, Krivec 3,
razrešen 13. 8. 1996 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zrim Simona,
Sovič Jože, Paripovič Slobodan, Pogačar
Franc in Cimerman Ljubo, vsi vstopili 8. 8.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 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
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urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 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; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-

pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7522
Obramba; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00817/00918
- 1996/AK z dne 17. 12. 1996.

Rg-103752
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05261 z dne 28. 1. 1997
pod št. vložka 1/28853/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5967201
Firma: NAŠA ZEMLJA, nepremičnine,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: BRATE GRUNDSTUCKS-

VERWAL TUNGSEGESELLSCHAFT
m.b.H., Steyr, FN 122990, Pachergasse
17, vstop 9. 9. 1996, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; JR BETEI-
LIGUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., Kartreit-
strasse 14, Celovec, vstop 9. 9. 1996, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Rutar Josef, Dobrla vas, Mokrije 30,
imenovan 9. 9. 1996 kot poslovodja, ki za
sklepanje pogodb, s katerimi družba prido-
bi že obstoječe naprave ali naprave, ki se
še proizvajajo, trajno pomembne za njeno
poslovanje, ali nepremičnine, potrebuje sk-
lep družbenikov s 3/4-tinsko večino, če pla-
čilo za njih presega 20% osnovnega kapita-
la. Takšen sklep družbenikov je potreben
tudi za spremembo teh pogodb v breme
družbe, razen v primeru pridobitve nepre-
mični v postopku licitacije.

Sklepi, ki se sprejemajo s soglasjem
obeh družbenikov: sprejem načrta strošk-
ov in investicijskega načrta vsakokrat za
eno poslovno leto v prvem mesecu novega
poslovnega leta; ustanovitev in prenehanje
obratov; pridobitev in odsvojitev zemljišč,
stavb in stanovanj; novogradnja in predela-
va obratov, za katero je potrebno gradbe-
no dovoljenje; sklenitev, razdrtje in spre-
memba najemnih pogodb, pogodb o zaku-
pu, kakor tudi pogodb o leasingu, če letna
vrednost presega vrednost 20,000.000
SIT in so sklenjene za več kot eno leto,

pridobitev, ustanovitev, sprememba in pre-
nehanje ali odsvojitev deležev v drugih
družbah; ustanavljanje in prenehanje član-
stev v združenjih potrošnikov; odobritev
drugih kreditov, npr. za dejavnost koncer-
na, združenj, direktorjev, družbenikov itn.,
ki presegajo znesek 10,000.000 SIT; po-
večanje bančnih kreditov okvirov za več
kot 50,000.000 SIT; zastava in obremeni-
tev vseh vrst premoženja; imenovanje in
razrešitev poslovodij v hčerinskih družbah,
če nista v povezavi z običajnim poslova-
njem in poslovodje nimajo nadregionalnih
pristojnosti; imenovanje in razrešitev pro-
kuristov; prevzem pokojninskih obveznosti
vseh vrst, prokurist Arah Janko, mag., Slo-
venj Gradec, Kopališka ulica 20, imeno-
van 9. 9. 1996,

Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-104074
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03499 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa ANDERSEN, center za
plesno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Bratovševa ploščad 26, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, za-
stopnika, družbene pogodbe z dne 5. 7.
1996 in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5824818
firma: ANDERSEN, računalniški

inženiring in izobraževanje, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 50
Ustanovitelj: Mirčeta Bojan, Ljubljana,

Bratovševa pl. 26, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,066.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mirčeta Zoran, izstop 5. 7. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mirčeta Zoran, razrešen 5. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1996:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi 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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-104556
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06408 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa GOSPODARSKO INTE-
RESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH IZVA-
JALCEV, sedež: Jamova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28455/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5971004
Sedež: Ljubljana, Šaranovičeva 12
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Rg-105144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06110 z dne 6. 2. 1997
pod št. vložka 1/28889/00 vpisalo v sodni
register teg sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5991986
Firma: GALPO, SRŠEN IN RAVNIKAR,

galvanizacija, d.n.o.
Skrajšana firma: GALPO, SRŠEN IN

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

odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Kolodvorska 26
Ustanovitelja: Sršen Janez, Mengeš, Ko-

lodvorska 26, vstop 23. 10. 1996, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Ravnikar Stanko, Dob, Stritarjeva 13, vstop
23. 10. 1996, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sršen Janez, imenovan 23. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Ravnikar Stanko, imenovan 23.
10.1996, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28511 Galvanizacija, 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami.

Rg-105294

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06505 z dne 5. 3. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA VEGA, Proizvod-
nja optičnih naprav, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 13a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5045088
Osnovni kapital: 904,931.000 SIT.

Rg-105460

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06425 z dne 13. 2. 1997
pri subjektu vpisa GOSTIV, podjetje za go-
stinstvo, trgovino, vzdrževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kovinarska 11, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, uskladitev dejavnosti in preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5526019
Firma: ČERNE IN DRUGI, gostinstvo,

trgovina, vzdrževanje, d.n.o., Ljubljana,
Kovinarska 11

Skrajšana firma: ČERNE IN DRUGI,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Černe Stašo in Černe An-
dreja, oba Ljubljana, Kovinarska 11, izsto-
pila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 23. 12.

1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Stašo, razrešen 23. 12. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo,
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 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 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; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovkna na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami, 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
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z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, 5551Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-105480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00553 z dne 10. 3. 1997
pod št. vložka 1/28995/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124277
Firma: DENEB, ŠKARJA IN ŽLE, toče-

nje pijač in napitkov, Dol pri Ljubljani,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol pri Ljubljani, Dolsko 53
Ustanoviteljici: Škarja Irma, Dol pri Ljub-

ljani, Dolsko 53, vstop 20. 1. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Žle Petra, Dol pri Ljubljani, Beričevo 45,
vstop 20. 1. 1997, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Škarja Irma, imenovana 20. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnica Žle Petra, imenovana 20. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 10. 3. 1997:
5540 točenje pijač in napitkov; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.

Rg-105495
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01072 z dne 20. 3. 1997
pri subjektu vpisa WINKEL, Podjetje za
proizvodnjo, storitve, posredovanje in tr-
govino, d.o.o., Kočevje, Cesta na Trato
11, sedež: Cesta na Trato 11, Kočevje,
pod vložno št. 1/08651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, firme, zastopnikov, uskladitev in razši-
ritev dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 27. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5421748

Firma: WINKEL, družba za pro-
izvodnjo, storitve, posredovanje in trgo-
vino, d.o.o., Kočevje, Cesta na Trato 11

Ustanoviteljica: Tekavčič Stane, izstop
24. 12. 1996; Tekavčič Antonija, Kočevje,
Cesta na Trato 11, vstop 24. 12. 1996,
vložek 1,670.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tekavčič Sttane, razrešen 24. 12.
1996; direktorica Tekavčič Antonija, ime-
novana 24. 12. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvoddnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja, 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 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 tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava rav-
nega stekla; 2613 Proizvodnja votlega ste-
kla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Proizvod-
nja druge tehnične keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialom za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 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; 2681 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 2682 Proizvod-
nja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno

ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
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.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic, 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila, 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij,
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 3542 Proizvodnja ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
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nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 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,
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
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-

govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 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; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami, 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje, 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412

Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 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;
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.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-105572

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01187 z dne 3. 3. 1997
pod št. vložka 1/27037/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5924120001
Firma: ICEC, d.o.o., Ljubljana, Po-

družnica Krško
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Krško, Tovarniška 18
Ustanovitelj: ICEC, svetovanje, inženiring

in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 5. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stegne Jožica, Sevnica, Ob goz-
du 3, imenovana 5. 2. 1997, zastopa po-
družnico s soglasjem dveh članov uprave
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
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gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 telekomunikacije;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje;

Rg-107133
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/03847 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA VEGA, Proizvod-
nja optičnih naprav, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 13a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o povečanju osnovnega
kapitala in spremembo statuta z dne 17. 10.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5045088
S sklepom o povečanju osnovnega kapi-

tala na podlagi sklepa skupščine z dne 2. 7.
1996, se poveča osnovni kapital z novimi
vložki za 901,931.000 SIT tako, da znaša
904,931.000 SIT.

Rg-107136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02845 z dne 3. 12. 1996
pri subjektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA -
TOVARNA VEGA, LJUBLJANA, p.o., se-
dež: Stegne 13a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.d.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me, ustanovitelja ter osnovni kapital s temile
podatki:

Matična št.: 5045088
Firma: ISKRA VEGA, Proizvodnja

optičnih naprav, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ISKRA VEGA, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 29. 5. 1996, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1996:
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-

gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-107205

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00859 z dne 21. 3. 1997
pod št. vložka 1/29052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124676
Firma: LOOK OSTERMAN IN

DRUŽBENIK, design, storitve in trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: LOOK OSTERMAN IN
DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 53
Ustanovitelja: Osterman Jurij, Ljubljana,

Ul. borcev za severno mejo 44, vstop 5. 2.
1997, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Pivec Bošt-
jan, Ljubljana, Zakotnikova 7, vstop 5. 2.
1997, vložek 2.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Osterman Jurij, imenovan 5. 2. 1997,
zastopa in predstavlja družbo kot direktor
neomejeno, v okviru predmeta poslovanja;
zastopnik Pivec Boštjan, imenovan 5. 2.
1997, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno, v okviru predmeta poslovanja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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
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na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-107285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00794 z dne 10. 4. 1997
pod št. vložka 1/29128/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124609
Firma: LITOSTROJ HYDRO, proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LITOSTROJ HYDRO,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Litostrojska 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LITOSTROJ, Proizvodno-teh-

nični servis, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska 40,
vstop 24. 1. 1997, vložek 1.500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavčič Blaž, Grosuplje, Kozinova
cesta 30, imenovan 24. 1. 1997, je dolžan
pridobiti predhodno pisno soglasje ustano-
vitelja za sklenitev naslednjih pravnih po-
slov: odsvojitev ali zastava nepremičnin
družbe; najemanje ali dajanje posojil, ga-
rancij ali kreditov, katerih glavnica presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM; dajanje garancij, poroštev ali drugih
jamčevanj za obveznosti drugih oseb; pro-

daja, dajanje ali prevzem v zakup sredstev,
ki po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 100.000 DEM; ustanav-
ljanje novih družb ali podružnic; nakup ali
odsvojitev deleža/delnic drugega podjetja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-107395
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02262 z dne 8. 5. 1997
pri subjektu vpisa INTERMARKET, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., sedež: Prešerno-
va 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/02419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5293472
Dejavnost, vpisana dne 8. 5. 1997:

1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil
in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
5551¸Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7482 Pakiranje, 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-107653

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01978 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/29192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Martična št. 1192361
Firma: PROMOTION, družba za šport,

marketing in turizem, d.o.o., Parmova
41, Ljubjana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečovnik Matjaž, Črna na

Koroškem, Rudarjevo 22, vstop 28. 3.

1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena z zastopanje: di-
rektor Pečovnik Matjaž, imenovan 28. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5271 Popravila obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-107716
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02135 z dne 29. 4. 1997
pod št. vložka 1/29197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1193678
Firma: VE-GRADNJE PEŠINOSKI, k.d.,

gradbeno podjetje
Skrajšana firma: VE-GRADNJE PEŠIN-

OSKI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 31
Ustanovitelja: Pešinoski Želesko, Stru-

ga, Vevčani, Struga, vstop 3. 4. 1997, od-
govornost. odgovarja s svojim premože-
njem; Paunova Sadeta, Ljubljana, Rožna do-
lina c. VI/28, vstop 3. 4. 1997, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pešinoski Želesko, imenovan 3. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Paunova Sadeta, imenovana 3. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
60240 Cestni tovorni promet.

Rg-107931
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01500 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa VILPO, Trgovina na de-
belo, zastopanje tujih podjetij in projek-
tiranje, d.o.o., sedež: Komenskega 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03506/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, firme in družbene pogodbe z
dne 6. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5313929
Firma: VILPO, Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:

4531 Električne inštalacije; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Rg-107940

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02546 z dne 19. 5. 1997
pod št. vložka 1/29247/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1193236
Firma: GLASBENI ATELJE CARL

ORFF, d.o.o., podjetje za glasbeno - ples-
no dejavnost, izobraževanje in trgovino

Skrajšana firma: GLASBENI ATELJE
CARL ORFF, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Šutna 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanvoitelja: Rakar Anton in Rakar Ber-

narda, oba Radomlje, Pelechova 24, Pre-
serje, vstopila 20. 11. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rakar Anton, imenovan 20. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Ra-
kar Bernarda, imenovana 20. 11. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2231 razmnoževanje
zvočnih zapisov, 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-107943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02510 z dne 15. 5. 1997
pod št. vložka 1/29237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki.

Matična št.: 1194208
Firma: NUTEC, energetski inženiring

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NUTEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Večna pot 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Perharić Hrvoje, Zagreb,

Višnjevac 13, vstop 25. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Perharić Hrvoje, imenovan 25. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Arah mag. Janko, Slovenj Gradec,
Kopališka ulica 20, imenovan 25. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-

valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg108321
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01144 z dne 2. 6. 1997
pri subjektu vpisa TODI, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Pod gozdom, c. V/39,
Grosuplje, pod vložno št. 1/13829/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 16. 12.1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5534569
Ustanovitelj: Dinghauser Tomaž, izstop

20. 5. 1997; Dinghauser Boštjan, Grosup-
lje, Pod gozdom, c. V/39, vstop 20. 5.
1997, vložek 1,728.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dinghauser Tomaž, razrešen 20. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Dinghauser Boštjan, imenovan 20. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 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;
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0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 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.; 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; 2451 Proizvodnja mil
in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja žele-
za, jekla, ferozlitin po standardih 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; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-

nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6210 Zračni promet na rednih linijah;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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; 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; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
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šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-108980

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02550 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa AUREA-JESENIČNIK &
C0, Trgovina, poslovne in ostale stori-
tve, d.n.o., Ljubljana, Glavarjeva 47, se-
dež: Glavarjeva 47, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08907/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, preobliko-
vanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo sede-
ža, osnovnega kapitala, deležev, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5435161
Firma: AUREA PRESS, založništvo, tr-

govina, poslovne in ostale storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AUREA PRESS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ravno brdo 6
Osnovni kapital: 1,841.100 SIT
Ustanoviteljice: Jeseničnik por. Vetro-

vec Avrelija, Ljubljana, Ravno brdo 6, iz-
stopila iz d.no.o. in vstopila v d.o.o. 11. 4.
1997, vložek 613.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jeseničnik Petra, Ljubljana,
Šišenska cesta 39, izstopila iz d.n.o. in
vstopila v d.o.o. 11. 4. 1997, vložek
613.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeseničnik Eva, Ljubljana, Glavarjeva 47,
izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o., 11. 4.
1997, vložek 613.700 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vetrovec Jože, Ljubljana, Ravno br-
do 6, imenovan 11. 4. 1997, kot pomočnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 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.; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-109026
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01843z dne 14. 5. 1997
pri subjektu vpisa MESNINE DEŽELE
KRANJSKE, d.o.o., sedež: Mesarska ce-
sta 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/27185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5926505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zorc

Anton, razrešen 17. 3. 1997; generalni di-
rektor Rovere Vojko, Slovenske Konjice, Ul.
Toneta Melive 10, imenovan 18. 3. 1997,
kot glavni direktor družbe mora pridobiti so-
glasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev ne-
premičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb
in podružnic doma in v tujini; investicije,
prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki v
poslovnem letu presegajo zneske določene
v vsakokratnem veljavnem gospodarskem
načrtu koncerna; nakup ali prodajo paten-
tov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kre-
ditov ter poroštev, če ti posli niso bili predvi-
deni v letnem planu družbe ali niso v zvezi z
dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in njihovo prodajo; vzpostavitev in ukinjanje
bančnih povezav.

Rg-109135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01838 z dne 17. 4. 1997
pod št. vložka 1/29156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192132
Firma: PACO TRAVEL, Turistična

agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PACO TRAVEL, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cankarjeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Renko Martin, Kranj, Šorlije-

va 16, vstop 21. 3. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Goltes-Štepec Eveline, Ljubljana,
Opekarska cesta 13a, imenovana 21. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-109145
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02592 z dne 10. 6. 1997
pod št. vložka 1/29316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194348
Firma: KRANJC RAJKO, d.o.o., stroj-

ne inštalacije
Skrajšana firma: KRANJC RAJKO,

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

govornostjo
Sedež: Notranje Gorice, Vnanje

Gorice 55
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Rajko, Notranje Go-

rice, Vnanje Gorice 55, vstop 23. 4. 1997,
vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Rajko, imenovan 23. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 6. 1997:
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-109204
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04062 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa UPIMO GROUP, Me-
njalnice, upravljanje, financiranje in ka-
pitalske naložbe, d.d., Ljubljana, sedež:
Kongresni trg 13, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24835/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5825555
Osnovni kapital: 215,000.000 SIT

Rg-109215
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04749 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa VENDOMAT, d.o.o., tr-
govina, zastopstva in svetovanje, sedež:
Tržaška 393, Ljubljana, pod vložno št.
1/25803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5866367
Firma: TECHNO TRADE INTERNA-

TIONAL, zastopstvo, trgovina in sveto-
vanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: TECHNO TRADE IN-
TERNATIONAL, d.o.o.

Rg-109217
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04937 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa HESING INŽENERING,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 55, sedež:
Slovenska 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/06316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5358825
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:

2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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, 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-

jami, 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-109220
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00739 z dne 22. 11. 1996
pri subjektu vpisa Center za mednarodno
sodelovanje in razvoj, p.o., Ljubljana,
Kardeljeva pl. 1, sedež: Kardeljeva pl. 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01414/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5051711
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Bučar Maja, razrešena 8. 11.
1995 kot v.d. direktorice; zastopnik Adle-
šič Zlatko, razrešen 8. 11. 1995 kot na-
mestnik v.d. direktorja.

Rg-109221
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/02683 z dne 27. 11. 1996
pri subjektu vpisa Center za mednarodno
sodelovanje in razvoj, p.o., Ljubljana,
Kardeljeva pl. 1, sedež: Kardeljeva
ploščad 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/01414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5051711
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Adlešič Zlatko, razrešen 22. 5.
1996 kot v.d. direktorja; zastopnik Hvastija
Branko, razrešen 23. 5. 1996 kot v.d. di-
rektor.

Rg-109231
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05349 z dne 20. 12.
1996pri subjektu vpisa KOVINA, kovinsko
predelovalno podjetje, p.o., sedež: Gr-

maška 3, Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/00830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, ustanovitelje, osnovni kapi-
tal, člane nadzornega sveta, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5157714
Firma: KOVINA, Kovinsko predeloval-

no podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KOVINA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 295,991.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vstop 20. 8. 1996,
vložek 65,904.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 20. 8. 1996,
vložek 26,412.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 20. 9.
1996, vložek 52.824.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 20. 8. 1996, vložili
39,700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 20. 8. 1996, vložili 79,280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo, denacionali-
zacijski upravičenci po pravnomočni odred-
bi, vstopili 20. 8.1996, vložili 31,871.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Peršič Anton, Trbovlje, Sallaumines
10a, razrešen 3. 10. 1996 kot v.d. direk-
torja in imenovan za predsednika začasne
uprave, ki zastopa podjetje brez omejitev;
član uprave Jordan Branko, Trbovlje, Trg
Franca Fakina 2b, imenovan 3. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev, kot član za-
časne uprave.

Člani nadzornega sveta: Rački Bruno,
vstop 3. 10. 1996; Kokot Gabrijela, vstop
20. 8. 1996 in Oblak Peter, vstop 3. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1996:
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 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; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n. 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP
00819/01025-1996/MK z dne 18. 10.
1996.

Rg-109243
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05433 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa MESNINE DEŽELE
KRANJSKE, d.o.o., sedež: Mesarska 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/27185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5926505
Člani nadzornega sveta: Ravnikar To-

maž, izstop 23. 10. 1996; Lahajnar Bran-
ko, vstop 24. 10. 1996.

Rg-109298

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06799 z dne 11. 3. 1997
pri subjektu vpisa AGROTEHNIKA-GRUDA,
Mesarija in prekajevanje, Litija, p.o., se-
dež: Slatna 1, Šmartno pri Litiji, pod vlož-
no št. 1/05946/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, ustanovitelje, osnovni ka-
pital, spremembo zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066760
Firma: LITIJSKA MESARIJA, družba za

proizvodnjo in konzerviranje mesa, d.d.,
Šmartno pri Litiji

Skrajšana firma: LITIJSKA MESARIJA,
d.d., Šmartno pri Litiji

Pravnoorg. oblika: delniška družba

Osnovni kapital: 117,078.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vs-
top 11. 10. 1996, vložek 15,817.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5, vstop 11. 10. 1996, vložek
3,893.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, vstop 11. 10. 1996, vložek
3,893.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
11. 10. 1996, vložili 22,247.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo, udeleženci no-
tranjega odkupa, vstopili 11. 10. 1996, vlo-
žili 15,330.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; delničarji, vstopili 11. 10. 1996,
vložili 55,898.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Gradišek Tomaž, Šmartno pri Litiji,
Miška 3, razrešn 11. 10. 1996 in imenovan
za zastopnika, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev, kot začasna uprava.

Člani nadzornega sveta: Čož Irena, Ka-
dunc Helena, Poglajen Martin, Tomc Miran
in Verbajs Marjana, vsi vstopili 11. 10.
1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00905/00611
- 1996/BR z dne 18. 12. 1996.

Rg-109322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00480 z dne 4. 4. 1997
pod št. vložka 1/29089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1124170
Firma: GP OKTISI, gradbeno podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Štihova ulica 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šerifoski Naim, Republika

Makedonija, S. Oktisi, Struga, vstop 16. 1.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šerifoski Naim, imenovan 16. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Vešligaj Marjan, Ljubljana, Smrekarje-
va 38, imenovan 16. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina

na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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-
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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; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-

javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, 6412 Kurirska storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajane drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-109372
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01486 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa LINE - S, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, storitve, zunanjo
trgovino, marketing, zastopanje tujih...,
sedež: Ljubljanska c. 19, Domžale, pod
vložno št. 1/10266/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5474507
Firma: EUROLEDER, proizvodnja us-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROLEDER, d.o.o.
Sedež: Domžale, Cesta talcev 19
Ustanovitelji: Steiner Karol, Domžale,

Ljubljanska c. 19, vstop 7. 9. 1993, vložek
157.461 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lemut Marko, Kamnik, Kranjska cesta 4b,
vstop 20. 2. 1. 1997, vložek 157.462 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Monticone Ma-
rio, Sull’ Arno, Italija, Via Masini 7, Santa
Croce, vstop 20. 2. 1997, vložek 157.462
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gianluigi
Boschetti, Montecchio Maggiore, Italija, Via
A. Volta no. 64, vstop 20. 2. 1997, vložek
551.117 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Giancarlo Boschetti, Italija, Via Ascari no. 9,
Arzignano, vstop 20. 2. 1997, vložek
551.117 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Steiner Karol, razrešen 20. 2. 1997;
direktor Lemut Marko, imenovan 20. 2.
1997, zastopa in predstavlja družbo neo-
mejeno, razen z omejitvami, ki so navedene

v členu 19 družbene pogodbe. Direktor-po-
slovodja mora za določene posle dobiti so-
glasje skupščine in sicer: za sklenitev po-
slov pri katerem obveznosti družbe prese-
gajo znesek 135,000.000 SIT; pred naku-
pom, obremenitvijo, prodajo ali zakupom
nepremičnin, izdajanjem jamstev in poro-
štev; pred ustanovitvijo ali opustitvijo po-
družnic; pred ustanovitvijo in udeležbo na
hčerinskih firmah ali udeležbo v tihih druž-
bah; pred investicijami, katerih nabavna
vrednost presega 1,000.000 SIT; pred na-
kupom in prodajo deležev v družbah; pred
pridobitvijo posojil in kreditov, ki presegajo
znesek 5,000.000 SIT; prokurist Gianluigi
Boschetti, imenovan 20. 2. 1997.

Rg-109392

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01383 z dne 28. 4. 1997
pod št. vložka 1/29187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191497
Firma: SPARACO, družba za inženiring

in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SPARACO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Štefanova ul. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: IMPRESA ING. SPARACO

SPARTACO S.P.A., Rim, Italija, Via Venti Set-
tembre 98g, vstop 5. 2. 1997, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
IMPRESA INGG. GAGLIARDI-CHIODO-
NI-BIANCHI S.P.A., Ancona, Italija, Via Fla-
minia 126a, vstop 5. 2. 1997, vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Manzoni Luigi, Italija, Meduna št. 38, Porde-
none, vstop 5. 2. 1997, vložek 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Moroni Francesco, Italija, Via Roma
s.n.c., Cori, imenovan 5. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Vintar Bru-
na, Ljubljana, Bilečanska ul. 5, imenovana
5. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
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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; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 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 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-109396
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01473 z dne 28. 4. 1997
pod št. vložka 1/29185/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1126334
Firma: TRIBECA, podjetje za organiza-

cijo, proizvodnjo, trgovino, storitve in in-
ženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež. Komenda, Klanec 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jazbinšek Nataša, Kam-

nik, Ulica Fortunata Berganta 1a, vstop
24. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbinšek Nataša, imenovana
24. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvodnja
sintetičnega kavčuka v primerni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela, 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;

7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 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; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-109406
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03234 z dne 16. 6. 1997
pod št. vložka 1/29346/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1197479
Firma: N-INVEST, investicijsko pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: N-INVEST, d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Pot za Bistrico 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nahtigal Franc, Domžale,

Pot za Bistrico 23, vstop 15. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nahtigal Franc, imenovan 15. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1997:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 4100 Zbiranje, čiščenje in distri-
bucija vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve.

Rg-109449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05844 z dne 6. 3. 1997
pri subjektu vpisa FINCOP DOLINŠEK &
MODIC, d.n.o., Pot v Čeženj 3, Ljublja-
na, sedež: Pot v Čeženj 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26502/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, zastopnika in preobli-
kovanje iz d.n.o. v družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898544
Firma: FINCOP, družba za posredova-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Modic Jernej, izstop 6. 11.

1996; Dolinšek Danilo, Ljubljana, Podutiška
cesta 69, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.
6.11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Modic Jernej, razrešen 6. 11. 1996
kot poslovodja.

Rg-109463
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/02897 z dne 17. 2. 1997

pri subjektu vpisa RUSTIKA, Trajna delov-
na skupnost samostojnih kulturnih de-
lavcev, p.o., Dimičeva 4, Ljubljana, se-
dež: Dimičeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/08690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev de-
javnosti in preoblikovanje iz trajne delovne
skupnosti v zavod s temile podatki:

Matična št.: 5426405
Firma: RUSTIKA, Zavod za replikacijo

in vrednotenje kulturne dediščine, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: RUSTIKA, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelji: Mlakar Janko, Ljubljana,

Rimska cesta 7a, izstop iz trajne delovne
skupnosti 22. 5. 1995 in vstopil v zavod,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Potočnik Mlakar Zdenka, Ljubljana,
Rimska cesta 7a, izstopila iz trajne delovne
skupnosti 22. 5. 1995 in vstopila v zavod,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Bizjak Miloš, Ljubljana, Dimičeva 4,
izstopil iz trajne delovne skupnost 22. 5.
1995 in vstopil v zavod, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Kos Drago,
Ljubljana, Gornji Rudnik III/3, izstopil iz traj-
ne delovne skupnosti 22. 5. 1995 in vstopil
v zavod, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997:
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 925
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in dru-
ge kulturne dejavnosti.

Rg-109480

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05591 z dne 21. 5. 1997
pri subjektu vpisa INSTALACIJE GROSU-
PLJE, p.o., sedež: Adamičeva 51, Gro-
suplje, pod vložno št. 1/01108/00 vpisalo
v sodni register tega sodišče lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustano-
vitelje, osnovni kapital, spremembo zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066280
Firma: INSTALACIJE GROSUPLJE,

Družba za projektiranje in razvijanje
strojnih instalacij, d.d., Adamičeva 51,
Grosuplje

Skrajšana firma: INSTALACIJE GROSUP-
LJE, d.d., Grosuplje

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 90,720.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
16. 4. 1996, vložek 29,120.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
16. 4. 1996, vložek 9,072.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vstop
16. 4. 1996, vložek 9,972.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, udeleženci interne
razdelitve, vstopili 16. 4. 1996, vložili
18,144.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci notranjega odkupa, vstop

16. 4. 1996, vložili 25,312.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Potokar Franc, Grosuplje, Pod goz-
dom c.VI/5, razrešen 17. 4. 1996 in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Potokar Stane, razre-
šen 17. 4. 1996.

Člani nadzornega sveta: Blagus Jože,
Žnidaršič Janez in Štibernik Franc, vsi vsto-
pili 16. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 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.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 00753/00678
- 1996/TJ z dne 25. 7. 1996.

Rg-109492

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01596 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa PETKOVŠEK - KORS 3 &
CO, import-export, d.n.o., Ljubljana-Črnu-
če, sedež: Cesta 24. junija 72b, Ljublja-
na-Črnuče, pod vložno št. 1/22324/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnika in preobliko-
vanje iz d.n.o. v družbo z omejeno odgovor-
nostjo s temile podatki:

Matična št.: 5751322
Firma: EKO - T.D.S., transport, droblje-

nje in sejanje gradbenega materiala,
d.o.o., Trzin

Skrajšana firma: EKO - T.D.S., d.o.o.,
Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trzin, IOC Trzin, Planjava 3
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovšek Andrej, izstop

3. 3. 1997, Bedenk-Žalac Jana, izstop 3. 3.
1997; Sitar Marko, Ljubljana, Stožice 29,
vstop 3. 3. 1997, vložek 800.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ristivojević Milan,
Ljubljana, Mala vas 7a, vstop 3. 3. 1997,
vložek 800.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Petkovšek Andrej, razrešen 3. 3.
1997; direktor Sitar Marko, imenovan 3. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Ristivojević Milan, imenovan 3. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
močnik direktorja.
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Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
10100 Pridobivanje črnega premoga;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita; 10300 Pridobivanje šote; 13100 Pri-
dobivanje železove rude; 13200 Pridobiva-
nje rude neželeznih kovin, razen uranove in
torijeve rude; 14110 Pridobivanje kamnin
za gradbene namene; 14120 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 14130 Pridobiva-
nje skrilavcev; 14210 Pridobivanje gramo-
za in peska; 14220  Pridobivanje gline in
kaolina; 14500 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin, d.n.; 26510 Proizvodnja cemen-
ta; 26520 Proizvodnja apna; 26610 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26820 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 51120 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;

51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 61100 Po-
morski promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opre-

me v najem; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74700 Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve
javne higiene.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 5. 1997:
511 Posredništvo; 512 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debe-
lo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Rg-109503
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02382 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA VEGA, Proizvod-
nja optičnih naprav, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 13a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5045088
Firma: VEGA, Proizvodnja optičnih na-

prav, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: VEGA, d.d., Ljubljana.

Rg-109506
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/02306 z dne 5. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa INTERDOM-NEPREMIČNINE,
podjetje za promet nepremičnin, d.d.,
Ljubljana, sedež_Kolodvorska 7, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5759811
Osnovni kapital: 6,618.000 SIT

Rg-109507
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00898 z dne 8. 1. 1997
pri subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE
FIGOVEC, d.o.o., Koblarjeva 34, Ljublja-
na, sedež: Koblarjeva 34, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04595/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:
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Matična št.: 5001200
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 20. 5. 1995, vložek 2,564.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; CAPINVEST,
d.d., PID Ljubljana, Pražakova 6, vstop
4. 12. 1995, vložek 5,368.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-109697
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02390 z dne 9. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa SENS, d.o.o., družba za razvoj
in trgovino, Cesta na Brdo 38a, Ljublja-
na, sedež: Cesta na Brdo 38a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, dejavnosti in družbene pogodbe z dne
21. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5823919
Firma: SENS, d.o.o., Moška oblačila,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Krivec 39
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo; 22210 tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in do-
delava; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51130 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala, 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi,tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina

na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic, 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 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; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109770

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04704 z dne 6. 12. 1996
pri subjektu vpisa ATRAK, trgovina, posre-
dovanje, storitve, export-import, d.o.o.,
Grosuplje, Taborska 7, sedež: Taborska
7, Grosuplje, pod vložno št. 1/20372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in družbene pogod-
be z dne 5. 11. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5919894
Firma: ATRAK, trgovina, posredo-

vanje, storitve, export-import, d.o.o.,
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 16

Skrajšana firma: ATRAK, d.o.o., Ivanč-
na Gorica

sedež: Ivančna Gorica, Sokolska uli-
ca 16.

Rg-109775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05459 z dne 23. 12. 1996
pri subjektu vpisa FINMEDIA, upravlja-
nje, financiranje in kapitalske naložbe,
d.d. Ljubljana, sedež. Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10221/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5448573
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hozjan Ivan, razrešen 1. 10. 1996;
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direktor Božnik Marjan, Ljubljana, Pod Jel-
šami 12, imenovan 1. 10. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-109797
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01413 z dne 9. 4. 1997
pri subjektu vpisa MEDICOENGINEERING,
d.o.o., podjetje za projektiranje, in-
ženiring, izvajanje in vodenje investicij-
skih projektov, sedež: Železna c. 16,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21207/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5727944
Ustanovitelj: Kemperle Rozalija, izstop

27. 12. 1996; ENERGOENGINEERING,
d.d., Ljubljana, Železna c. 16, vstop 20. 7.
1992, vložek 1,792.736,96 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
žar Stojan, razrešen 30. 11. 1996; direktor
Petek Milan, Maribor, Strossmayerjeva ul.
11, imenovan 1. 12. 1996, potrebuje so-
glasje skupščine za_ ustanavljanje novih
družb ali predstavništev v tuzemstvu ali ino-
zemstvu, podelitev prokure ali imenovanje
vodilnih delavcev družbe na področju finanč-
nega, komercialnega in pravnega poslova-
nja družbe; nakup, prodaja ali obremenitev
nepremičnin ali nepremičnin večje vredno-
sti; najemanje in dajanje kreditov, dajanje
garancij, poroštev ali drugih oblik zadolže-
vanja družbe, pri katerih vrednost obvezno-
sti v SIT presega devizno protivrednost
100.000 DEM, ali kumulativno zadolžitev v
protivrednosti 500.000 DEM, ali če trajanje
prevzete finančne zadolžitve traja dalj kot
12 mesecev; sklenitev pogodb, katerih
vrednost v SIT presega devizno protivred-
nost 1,000.000 DEM; večje organizacijske
spremembe v družbi; kriteriji in merila za
nagrajevanje delavcev.

Rg-109835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01679 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENIJALES, Med-
narodno podjetje za trgovino, inženiring,
proizvodnjo, zastopanje in konsignaci-
je, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kobal Djordja, razrešena 16. 3.
1997; zastopnik Sajovec Alojz, Logatec, Pe-
hačkova cesta 19, imenovan 17. 3. 1997,
zastopa družbo kot namestnik manjkajoče-
ga člana uprave. Po sklepu nadzornega sve-
ta družbe z dne 29. 7. 1996 sme generalni
direktor samo na podlagi predhodnega pi-
snega soglasja nadzornega sveta sklepati
naslednje pogodbe oziroma opravljati na-
slednje pravne posle: nakup in prodaja ne-
premičnin, obremenitev nepremičnin s hi-
poteko ali drugimi bremeni; nakup, prodaja
in zastava lastniških vrednostnih papirjev in
poslovnih deležev; ustanovitev gospodarske
družbe in druge pravne osebe; poroštvena
pogodba in izjava ter drug pravni posel, s

katerim družba prevzame jamstvo za izpol-
nitev obveznosti druge osebe; odobritev po-
sojila ali najem posojila, katerega vrednost
ob sklenitvi presega 50,000.000 SIT.

Člani nadzornega sveta: Sajovec Alojz,
predsednik, izstop 13. 3. 1997; Simčič
Drago, predsednik in Kuntarič Tomaž, na-
mestnik predsednika, vstopila 13. 3. 1997;
Simčič Drago, namestnik predsednika in
Kuntarič Tomaž, oba vstopila 13. 3. 1997.

Rg-109837

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02087 z dne 16. 4. 1997
pri subjektu vpisa KPL - GRADNJE, RAST,
INŽENIRING, družba za projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površin, d.d., sedež: Tbilisijska 61,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07775/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5015405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Pirnat Viktor, gr. inž., Ljubljana, Pov-
šetova 14, razrešen 2. 7. 1996 kot v.d.
glavnega direktorja in ponovno imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, kot začasni glavni direktor.

Rg-109847

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04666 z dne 4. 12. 1996
pri subjektu vpisa ECOT, podjetje za trgo-
vino in kooperacijo, Ljubljana, d.o.o.,
Brnčičeva 11, sedež: Brnčičeva 11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04150/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, uskladitev dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe z dne
6. 6. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5346932
Ustanovitelji. Eržen Ljubica, Ljubljana,

Grasselljeva 2, vstop 20. 11. 1989, vložek
4.071.620,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eržen Paulino, Ljubljana, Pod hribom
44, vstop 20. 11. 1989, vložek
1,879.209,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Eržen Sindi, Ljubljana, Škofova 1, vs-
top 20. 11. 1989, vložek 1,879.209,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Torkar
Franci, izstop 6. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1996:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, či-
stilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapi-
sa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 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 Nespecialaizirana 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; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina 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 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; 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; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem.

Rg-109854

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06441 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa BABIT, Medicinski cen-
ter d.o.o., sedež: Kolezijska ulica 25,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18309/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 659/96 - spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5631815
Dejavnost, izbrisana dne 22. 1. 1997:

8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-109861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02757 z dne 14. 3. 1997
pri subjektu vpisa KTL, POTISKANA
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EMBALAŽA, podjetje za proizvodnjo po-
tiskane embalaže, p.o., Ljubljana, Leta-
liška cesta 32, sedež: Letališka cesta
32, Ljubljana, pod vložno št. 1/01900/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz p.o. v d.o.o., spremembo sede-
ža, ustanoviteljev, osnovni kapital, spre-
membo pooblastil, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družba in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5269962
Firma: KTL, Potiskana embalaža,

podjetje za proizvodnjo potiskane em-
balaže, d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta

Skrajšana firma: KTL, Potiskana Emba-
laža, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Letališka cesta
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: KTL, Industrija papirja in

embalaže, n.sol.o., TOZD Kartonažna Ljub-
ljana, n.sub.o., izstop 9. 4. 1196; KTL, In-
dustrija papirja in embalaže, n.sol.o., TOZD
Papirna konfekcija Ljubljana, n.sub.o., iz-
stop 9. 4. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žepič Janez, razrešen 30. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551
Storitve menz.

Rg-109865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/04427 z dne 20. 6. 1997
pri subjektu vpisa ESENCA, podjetje za
marketing in ekonomsko propagando,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02083/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5286301
Sedež: Ljubljana, Breg 16
Ustanovitelj: Tomić Goran, Ljubljana, Tr-

novski pristan 10, vstop 17. 4. 1989, vlo-
žek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pezdirc Vladimir, izstop 30. 5. 1996.

Rg-109877

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02434 z dne 20. 6. 1997
pod št. vložka 1/29379/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194054

Firma: LESENDRO, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LESENDRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Peričeva 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Laković Zlatko, Ljubljana, Pe-

ričeva 54, vstop 17. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Laković Zlatko, imenovan 17. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 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 brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6312 Skladiščenje; 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; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.
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Rg-109879

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02488 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa OPOSSUM, podjetje za
zastopanje in storitve, d.o.o., sedež: Vo-
duškova 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/24652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5810248
Ustanoviteljica: Flek Alenka, izstop

15. 3. 1997; Konstatinova Lesja-Aleksejev-
na, Kijevo, Dnepropetrovsk 2, vstop 15. 3.
1997, vložek 1,620.551 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Flek Alenka, Ljubljana, Voduškova
21, razrešena 15. 3. 1997 in imenovana za
prokuristko; direktor Konstantinova Les-
ja-Aleksejevna, imenovana 15. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Stan-
kovič Petar, Ljubljana, Povšetova ulica 104,
imenovan 15. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 24. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravil motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovi, 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; 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; 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 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; 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;
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; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnost 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-109899
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01675 z dne 13. 5. 1997
pod št. vložka 1/29231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1191942
Firma: INTRA PLUS, organizacija

transporta in špedicija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTRA PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Obvozna cesta 1
Osnovni kapital: 1,500.000 sIT
Ustanovitelja: Petek Peter Pavel, Ljublja-

na, Riharjeva 28, vstop 19. 3. 1997, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zdešar Barbara, Ljubljana, Koroška
8, vstop 19. 3. 1997, vložek 750.000 sIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Petek Nataša Marija, Ljubljana, Ri-
harjeva 28, imenovan 19. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Marn To-
maž, Ljubljana, Koroška 8, imenovan 19. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110094
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00527 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa REMTY, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28711/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, kapi-
tala, zastopnika, dejavnosti ter akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5996287
Firma: REMTY, engineering, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta II. Grupe

odredov 54
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelja: Tomc Stane, Ljubljana, Ce-

sta II. Grupe odredov 54, vstop 24. 1.
1997, vložek 4,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Juren Igor, Doberdo Del La-
go (GO), Gubec 1, vstop 24. 1. 1997, vlo-
žek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomc Stane, imenovan 24. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ju-
ren Igor, imenovan 24. 1. 1997, direktor
Zajc Andrej, razrešen 24. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
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; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
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d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi troji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja.

Rg-102887
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04296 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZMRZLAK, mesno-prede-
lovalno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pol-
zela 82, sedež: Polzela 82, Polzela, pod
vložno št. 1/04706/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benika in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682266
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Zmrzlak Matej, vstop 6. 4.

1992 in Zmrzlak Marko, vstop 27. 12. 1994,
oba Polzela, Polzela 82, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
0123 Reja prašičev; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-102945
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00419 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EKOSTOR, storitve, ekolo-
gija in trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Sta-
netova 22, Celje, pod vložno št.
1/04108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 23. 5. 1995, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637180
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1996:

3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 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; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000 Sto-
ritve javne higiene.

Rg-102953
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03643 z dne 25. 11. 1996 pod
št. vložka 1/06539/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5875498
Firma: PUBLIKUM-SKALNA KLET,

šport in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: PUBLIKUM-SKALNA

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

govornostjo
sedež: Celje, Cesta na grad 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: STUDIO PUBLIKUM, obli-

kovanje tržnih komunikacij in stiki z javnost-
jo, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a, vstop
10. 11. 1994, vložek 417.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Klarič Darko, Turjak,
Mali Osolnik 15, vstop 10. 11. 1994, vlo-
žek 345.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Polovič Franc, Dobova, Sela 2, vstop
10. 11. 1994, vložek 249.900 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Erjavec Janja, Ljub-
ljana, Zasavska 54, vstop 10. 11. 1994,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ambrožič Tomaž, Grosuplje, Jakh-
lova 9, vstop 10. 11. 1994, vložek 37.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šemrov
Janko, Ljubljana, Cesta na Bokalce 3a, vs-
top 10. 11. 1994, vložek 37.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Petek Zvone, Pre-
bold, Sveti Lovrenc 62, vstop 10. 11.
1994, vložek 37.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gracer Roman, Celje, Okrogar-
jeva 4, vstop 10. 11. 1994, vložek 37.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gracer Mi-
ran, Celje, Okrogarjeva 2, vstop 10. 11.
1994, vložek 37.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Brance Rafko, Celje, Trnovlje
80, vstop 10. 11. 1994, vložek 37.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Turnšek Janko,
Celje, Cesta v Lokrovec 26a, vstop 10. 11.
1994, vložek 37.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Florjančič Branko, Celje, Pod
kostanji 6, vstop 10. 11. 1994, vložek
37.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čajavec Saša, Celje, Kraigherjeva 11, vs-
top 10. 11. 1994, vložek 37.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Florjanič Branko, imenovan 10. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1996:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2222 Drugo tiskarstvo; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9220 Radijska in televizijska
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dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva, pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J/67.13 lahko opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic in pod šifro
0/92.712 lahko opravlja le posebne igre za
srečo zunaj igralnic, z omejenim najvišjim
vložkom.

Rg-103129
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00983 z dne 8. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EKOSTOR, storitve, ekolo-
gija in trgovina, d.o.o., Celje, sedež: Sta-
netova 22, Celje, pod vložno št.
1/04108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo deležev in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5637180
Osnovni kapital: 2,135.050 SIT
Ustanovitelja: Čerič Ivan, Petrovče, Arja

vas 51a, vstop 20. 3. 1992, vložek
2,125.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čerič Marija, Petrovče, Arja vas 51a, vstop
17. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Če-
rič Ivan, razrešen 17. 5. 1994; direktor Če-
rič Marija, imenovana 17. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev in posamično.

Rg-105916

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00426 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SIGMANOVA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Migojnice 6,
Griže, sedež: Migojnice 6, Griže, pod
vložno št. 1/04385/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki po 29. čl., spre-
membo družbenikov po 32. čl. zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, spremembo de-
ležev, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5635624
Osnovni kapital: 4,113.565,60 SIT.
Ustanovitelji: Kovačič Janez, izstop

30. 8. 1994; Mlejnik Igor, Celje, Rankova
ulica 15, vstop 21. 7. 1992, vložek
411.356,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Goršek Martin, Griže, Migojnice 81d,
vstop 21. 7. 1992, vložek 1,234.069,70
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rovan Ivan,
Vransko, Vransko 17b, vstop 21. 7. 1992,
vložek 1,234.069,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zatler Viktor, Žalec, Aškerčeva
ulica 10, vstop 21. 7. 1992, vložek
1,234.069,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1997:
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; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 5121 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-
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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; 5522 Stori-
tve kampov; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtske izdelke;
pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
opravlja samo menjalnice in zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse razen revizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti pod šifro 74.14 družba opravlja vse,

razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-105985
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04798 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ILEZ, izdelava in popravilo
lesenih predmetov, d.o.o., Griže, Za-
bukovica 102, sedež: Zabukovica 102,
Griže, pod vložno št. 1/01103/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5394759
Firma: ILEZ, izdelava in popravilo

lesenih predmetov, d.o.o.
Skrajšana firma: ILEZ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelji: Zapušek Ana, Zapušek Aleš

in Zapušek Miha, vsi Griže, Zabukovica 102,
vstopili 18. 12. 1989, vložili po 514.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-105990
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00464 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KOBRA, Komercialna or-
ganizacija, butik, aranžerstvo, d.o.o.,
Polzela, sedež: Ločica 41, Polzela, pod
vložno št. 1/02252/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5445094
Firma: KOBRA, Komercialna organiza-

cija, butik, aranžerstvo, d.o.o., Ločica
41a, Polzela

Skrajšana firma: KOBRA, d.o.o., Loči-
ca 41a, Polzela

Osnovni kapital: 1,541.214,60 SIT
Ustanovitelja: Kač Alenka in Kač Bran-

ko, oba Polzela, Ločica 41, vstopila 25. 9.
1990, vložila po 770.607,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-106791
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04691 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GEA, podjetje za turizem
in trgovino, d.o.o., Rečica ob Savinji
146, sedež: Rečica ob Savinji 146, Reči-
ca ob Savinji, pod vložno št. 1/02422/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo pri zastopniku in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5629535
Firma: GEA, podjetje za turizem in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Strahovnik Vojko, Celje,

Pregljeva 1, vstop 16. 5. 1990, vložek
500.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenarčič Matevž, Rečica ob Savinji, Rečica
ob Savinji 146, vstop 16. 5. 1990, vložek
500.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenarčič Marko, Ljubljana, Goljarjeva 11,
vstop 16. 5. 1990, vložek 500.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strahovnik Vojko, Celje, Pregljeva 1,
razrešen 27. 12. 1994 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-106805
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04673 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TIPO, podjetje za trženje,
organizacijo proizvodnje in storitve,
d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 15, sedež:
Šlandrov trg 15, Žalec, pod vložno št.
1/01061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316944
Firma: TIPO, podjetje za trženje, orga-

nizacijo proizvodnje in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,817.000 SIT
Ustanovitelj: Premik Samo, Žalec, Vrbje

63, vstop 18. 12. 1989, vložek 1,817.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106840

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02583 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MAKOTEX, Trgovina, pro-
izvodnja in storitev, d.o.o., Šentjur, se-
dež: Trnovec 18, Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/05957/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenika, zastopnika,a de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5862884
Firma: MEJ 13, podjetje za finančno

posredništvo in trgovino, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Skrajšana firma: MEJ 13, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Sedež: Rogaška Slatina, Partizanska
cesta 44

Osnovni kapital: 2,532.240 SIT
Ustanovitelja: Kolar Vladimir in Kolar

Zdenka, izstopila 24. 12. 1994; Jurišič Mi-
roslav, vložek 50.000 SIT in Jurišič Angela,
vložek 2,482.240 SIT, oba Rogaška Slati-
na, Partizanska cesta 44, vstopila 24. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Kolar Zdenka, razrešena 24. 12.
1994; direktorica Jurišič Angela, imenova-
na 24. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktor Jurišič Miroslav, imenovan
24. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1996:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje.

Pri šifri dejavnosti 52.488 družba oprav-
lja vse, razen orožja in streliva; pri šifri de-
javnosti 74.12 družba opravlja vse, razen
revizijske dejavnosti in davčnega svetova-
nja; pri šifri dejavnosti 67.13 družba oprav-
lja samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-107764

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00148 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/06607/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125796
Firma: ADRIAKER CELJE, trgovska

družba, d.o.o., Celje, Bežigrajska c. 9
Skrajšana firma: ADRIAKER CELJE,

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

govornostjo
Sedež: Celje, Bežigrajska c. 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ALLIMEX INT., d.o.o., Ljub-

ljana, Riharjeva 2, vstop 18. 11. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stopar Ferdo, Celje, Pod lipami 8,
imenovan 18. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-

izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki;
2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v
primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Proiz-
vodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvod-
nja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnič-
ne keramike; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strežnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna 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.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov, 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 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; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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
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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; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost

cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 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; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G 51.18 družba opravlja
vse , razen farmacevtskih izdelkov; pri de-
javnosti 52.488 družba opravlja vse, razen
orožja in streliva; pri dejavnosti K 74.12
družba opravlja vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-107769

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04549 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa P&A, projektivni atelje,
d.o.o., Cesta na Vrtače 23, Velenje, se-
dež: Cesta na Vrtače 23, Velenje, pod
vložno št. 1/06166/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje kapitala z no-
vimi vložki, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5821738
Osnovni kapital: 1,720.625 SIT
Ustanovitelja: Šifer Pavel, vložek

1,203.000 SIT in Šifer Andrej, vložek
517.625 SIT, oba Velenje, Cesta na Vrtače
23, vstopila 26. 6. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Šifer Pavel, imenovan 26. 12. 1994.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1527/93 z dne 26. 11. 1993.

Rg-107773

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03334 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KVIT, kovinarstvo, vulkani-
zacija in trgovina, d.o.o., Vojnik, Prelož-
nikova 16, sedež: Preložnikova 16, Voj-

nik, pod vložno št. 1/03542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, družbenika, zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5858500
Firma: KVIT, kovinarstvo, vulkanizaci-

ja in trgovina, d.o.o., Bežigrajska 4a,
Celje

Skrajšana firma: KVIT, d.o.o., Celje, Be-
žigrajska 4a

Sedež: Celje, Bežigrajska 4a
Osnovni kapital: 1,529.370 SIT
Ustanovitelja: Čakš Franc, Vojnik, Pre-

ložnikova 16, vstop 21. 1. 1992, vložek
773.170 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šorli Vladimir, Celje, Ul. Frankolovskih žrtev
37, vstop 15. 7. 1994, vložek 756.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šorli Vladimir, imenovan 15. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valja-
nje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 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; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev, 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavnega in drugega pohištva; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi 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; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-107781
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04115 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS, kemijska in us-
njarska predelovalna industrija, d.o.o.,
Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5034884
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997:

5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-107821

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/0826 z dne 4. 3. 1997 pri sub-
jektu vpisa MESARSTVO ŠENTJUR, p.o.,
sedež: Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur,pod vložno št. 1/01074/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, preob-
likovanje iz p.o. v d.d., spremembo firme,
ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5150400
Firma: MESARSTVO ŠENTJUR, d.d.,

proizvodnja in predelava mesa

Skrajšana firma: MESARSTVO
ŠENTJUR d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 143,077.000 SIT
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 7. 10. 1996,
vložek 5,084.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; JURMES, d.d., Šentjur, Cesta Leo-
na Dobrotinška 15, vstop 7. 10. 1996, vlo-
žek 20,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; EMONA MAXIMARKET LJUBLJA-
NA, Ljubljana, Trg republike 1, vstop 7. 10.
1996, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, NALOŽBA - trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Žalec, Hmeljarska 3,
vstop 7. 10. 1996, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trgovsko pod-
jetje center, d.d., Celje, Brodarjeva ulica 5,
vstop 7. 10. 1996, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; EMONA, Far-
ma Ihan, d.o.o., Domžale, Ihan 48, vstop
7. 10. 1996, vložek 6,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, FILBA, svetovanje in
opravljanje finančnih in drugih poslov,
d.o.o., Celje, Krekov trg 6, vstop 7. 10.
1996, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Družbeno kmetijsko podjetje
MEJA, Šentjur, p.o., Šentjur, Cesta Leona
Dobrotinška 3, vstop 7. 10. 1996, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HMEZAD, kmetijska zadruga Braslovče,
Braslovče 23, vstop 7. 10. 1996, vložek
216.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetijska zadruga Celje, p.o., Celje, Koc-
bekova 5, vstop 7. 10. 1996, vložek
7,525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HMEZAD, Kmetijska zadruga Gotovlje,
z.o.o.,Žalec, Gotovlje 71, vstop 7. 10.
1996, vložek 2,031.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kmetijska zadruga Hoče,
z.o.o., Hoče, Glaserjev trg 2, vstop 7. 10.
1996, vložek 155.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kmetijska zadruga Jurček,
z.b.o., Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška
15, vstop 7. 10. 1996, vložek 5,205.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Kmetijska
zadruga Pesnica, z.o.o., Pesnica pri Mari-
boru, Pesnica 20, vstop 7. 10. 1996, vlo-
žek 361.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; HMEZAD, Kmetijska zadruga Petrov-
če, z.o.o., Petrovče 1, vstop 7. 10. 1996,
vložek 3,092.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kmetijska zadruga Polzela, z.o.o.,
Polzela 11, vstop 7. 10. 1996, vložek
515.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HMEZAD, Kmetijska zadruga Prebold,
z.o.o., Prebold 91, vstop 7. 10. 1996, vlo-
žek 536.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kmetijska zadruga Šempeter, z.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter 12,
vstop 7. 10. 1996, vložek 1,660.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kmetijsko goz-
darska zadruga, z.o.o., Slovenske Konjice,
Oplotnica 1, vstop 7. 10. 1996, vložek
2,061.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HMEZAD, Kmetijska zadruga Tabor, z.o.o.,
Tabor 18, vstop 7. 10. 1996, vložek
237.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
HMEZAD, Kmetijska zadruga Trnava-Gomil-
sko, z.o.o., Gomilsko, Trnava 5, vstop
7. 10. 1996, vložek 62.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; HMEZAD, Kmetijska za-
druga Vransko, z.o.o., Vransko 59, vstop
7. 10. 1996, vložek 155.000 SIT, odgo-

vornost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga
Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj, Trg svobo-
de 12, vstop 7. 10. 1996, vložek
1,031.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kmetijska zadruga Šentjur, p.o., Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška15, vstop 7. 10.
1996, vložek 15,977.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kmetijska zadruga
Šmarje, kmetijstvo, trgovina in gostinstvo,
z.o.o., Šmarje, Šmarje pri Jelšah 154, vs-
top 7. 10. 1996, vložek 5,566.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; udeleženci in-
terne razdelitve, vstopili 7. 10. 1996, vložili
20,026.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 7. 10. 1996, vložili 31,582.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena z zastopanje: di-
rektor Tržan Rado, razrešen 31. 7. 1996;
direktor Zupanc Zlatko, Šentjur, Šibenik
13a, imenovan 31. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Smrečnik Silva,
Kračun Drago, Tržan Rado, Štiglic Jože,
Podreberšek Darko in Žmahar Vinko, vsi
vstopili 31. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 6024
Cestni tovorni promet; 7482 Pakiranje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00799/00513 - 1996/BS z dne 24. 10.
1996.

Rg-107834
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00663 z dne 13. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KILI, podjetje za predela-
vo keramike, d.o.o., Liboje, sedež: Kasa-
ze 34, Petrovče, pod vložno št.
1/03638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve dela poslovnega deleža,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5595738
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Šrot Srečko, Celje, Zi-

danškova 13, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šrot Boško, Laško, Idričeva 2, vstop 28. 2.
1994, vložek 2,300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Osole Jernej, Celje, Maistro-
va 8, vstop 28. 2. 1994, vložek 1,350.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izo-
lacijskih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
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2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na-
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-107838
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01429 z dne 11. 3. 1997 pri
subjektu vpisa SKLADIŠČNO TRANS-
PORTNI CENTER, d.o.o., Celje, sedež: Ki-
dričeva 36, Celje, pod vložno št.
1/00085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5068754
Firma: STC SKLADIŠČNO TRANS-

PORTNI CENTER CELJE, storitve, špedi-
cija in trgovina, d.o.

Skrajšana firma: STC CELJE, d.d.
Osnovni kapital: 522.844.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 25. 11.
1996, vložek 52,285.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 25. 11.
1996, vložek 52,285.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 11.
1996, vložek 178.355.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 25. 11. 1996, vložili
30,781.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 25. 11. 1996, vložili 10,457.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; delničarji iz
naslova javne prodaje delnic, vstopili
25. 11. 1996, vložili 156,853.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Sklad za razvoj -
za program notranjega odkupa, vstopili
25. 11. 1996, vložili 41,828.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Sagadin Tone,
Ževart Milan in Trontelj Emil, vsi vstopili
25. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1997:
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; 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; 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7482 Pakiranje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00949/01020 - 1996/MR z dne
19. 12. 1996.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja le menjalnice.

Rg-107841

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04118 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS NETEX, proizvod-
nja netkanih materialov, d.o.o., Sloven-
ske Konjice, Mestni trg 18, sedež: Mest-
ni trg 18, Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/02762/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, spre-
membo pri zastopniku, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490219
Firma: KONUS NETEX, proizvodnja

netkanih materialov, d.o.o., Slovenske
Konjice

Skrajšana firma: KONUS NETEX d.o.o.,
Slovenske Konjice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klokočovnik Adolf, Slovenska Bistri-
ca, Zgornja Bistrica 87, razrešen 12. 12.
1994 in ponovno imenovan z direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih
poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe; pri najemanju kre-
ditov ali posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri dajanju posojil drugim
fizičnim ali pravnim osebam ter pri odobra-
vanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 100.000 DEM; pri najemanju ali daja-
nju garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednosti 100.000 DEM; pri prodaji, daja-
nju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera, direktor potrebuje
pismeno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1997.
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-107843
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03141 z dne 3. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KONVES, vzdrže-
vanje, energetika, strojegradnja, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Mestni trg 18, se-
dež: Mestni trg 18, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/02763/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5490243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Purkeljc Jože, razrešen 25. 5. 1994;
direktor Brečko Janez, Slovenske Konjice,
Tepanje 131, imenovan 25. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-107848
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04116 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KONVES, Mestni
trg 18, sedež: Mestni trg 18, Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/02763/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, spremembo pri zastopniku,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490243
Firma: KONUS KONVES, Vzdrževanje,

energetika, strojegradnja, d.o.o., Sloven-
ske Konjice

Skrajšana firma: KONUS KONVES,
d.o.o., Slovenske Konjice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračko Janez, Slovenske Konjice,
Tepanje 131, razrešen 12. 12. 1994 in po-
novno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov iz-
ven okvira rednega in običajnega teka po-
slovanja družbe; pri najemanju kreditov ali
posojil, katerih vrednost glavnice presega
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM; pri dajanju posojil drugim fizičnim ali
pravnim osebam ter pri odobravanju komer-
cialnih ali blagovnih kreditov, katerih vred-
nost presega tolarsko protivrednost
100.000 DEM; pri najemanju ali dajanju ga-
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rancij, poroštev, hipotek in drugih oblik za-
varovanj, ki presegajo tolarsko protivredno-
sti 100.000 DEM; pri prodaji, dajanju ali
prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji vred-
nosti presegajo znesek tolarske protivred-
nosti 100.000 DEM; pri investicijah, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM; pri ustanav-
ljanju družb - hčera, predstavništev ali po-
slovnih enot družbe; pri nakupu deleža/del-
nic drugih družb in pri prodaji deleža/delnic
družb hčera, direktor potrebuje pismeno so-
glasje organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4010 Oskrba z elektriko; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-107849
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04119 z dne 4. 3. 1997 pri
subjektu vpisa KONUS KOTERM, pro-
izvodnja in predelava termoplastov,
d.o.o., Slovenske Konjice, Mestni trg 18,
sedež: Mestni trg 18, Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/02764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, spremembo pri zastopniku, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490189
Firma: KONUS KOTERM, proizvodnja

in predelava termoplastov, d.o.o., Slo-
venske Konjice

Skrajšana firma: KONUS KOTERM,
d.o.o., Slovenske Konjice

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
rinšek Avgust, Slovenske Konjice, Maribor-
ska 18, razrešen 12. 12. 1994 in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju, odpove-

dovanju ali spreminjanju kakršnekoli pogod-
be ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvi-
ra rednega in običajnega teka poslovanja
družbe; pri najemanju kreditov ali posojil,
katerih vrednost glavnice presega znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM; pri
dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim
osebam ter pri odobravanju komercialnih ali
blagovnih kreditov, katerih vrednost prese-
ga tolarsko protivrednost 100.000 DEM;
pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev,
hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki prese-
gajo tolarsko protivrednosti 100.000 DEM;
pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup
sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo
znesek tolarske protivrednosti 100.000
DEM; pri investicijah, ki po svoji vrednosti
presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM; pri ustanavljanju družb -
hčera, predstavništev ali poslovnih enot
družbe; pri nakupu deleža/delnic drugih
družb in pri prodaji deleža/delnic družb hče-
ra, direktor potrebuje pismeno soglasje or-
gana upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-107855
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/00885 z dne 4. 3. 1997
pri subjektu vpisa KONUS NETEX, pro-
izvodnja netkanih materialaov, d.o.o.,
Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/02762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5490219

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klokočovnik Adolf, razrešen 27. 10.
1995; direktor Burja Slavko, Slovenske Ko-
njice, Kajuhova ulica 2, imenovan 27. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju, odpovedovanju ali spreminja-
nju kakršnekoli pogodbe ali pri izvajanju
pravnih poslov izven okvira rednega in obi-
čajnega teka poslovanja družbe; pri naje-
manju kreditov ali posojil, katerih vrednost
glavnice presega znesek tolarske protivred-
nosti 50.000 DEM; pri dajanju posojil dru-
gim fizičnim ali pravnim osebam ter pri odo-
bravanju komercialnih ali blagovnih kredi-
tov, katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednost 50.000 DEM; pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednosti 50.000 DEM; pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 50.000 DEM; pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 50.000 DEM; pri
ustanavljanju družb - hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe; pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera, direktor potrebuje
pismeno soglasje organa upravljanja usta-
novitelja.

Rg-109935
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00222 z dne 29. 4. 1997 pod
št. vložka 1/00085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5068754002
Firma: SCT SKLADIŠČNO TRANS-

PORTNI CENTER CELJE, storitve, špedi-
cija in trgovina, d.d., Poslovna enota
Ljubljana

Skrajšana firma: STC CELJE, d.d.,
Poslovna enota Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Letališka cesta 16
Ustanovitelj: STC Skladiščno transportni

center Celje, storitve, špedicija in trgovina,
d.d., Celje, Kidričeva 36, vstop 15. 3.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brezigar Marko, Celje, Japljeva 2,
imenovan 15. 3. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-109936

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04508 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MILAN - TRANS, Prevozi,
trgovina in storitve, d.o.o., Velenje, se-
dež: Kardeljev trg 2, Velenje, pod vložno
št. 1/05818/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5797071
Firma: ADAPTACIJA, Gradbeništvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ADAPTCIJA, d.o.o.
Sedež: Velenje, Efenkova 61
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pongračič Milan, izstop

20. 12. 1994; Ružić Pavao, Kumrovec, Tu-
heljsko Razdrto 10, vstop 20. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pongračič Milan, razrešen 20. 12.
1994; prokuritka Pongračič Irena, razreše-
na 20. 12. 1994; direktor Ružić Pavao, ime-
novan 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; Prokuristka Ružić Polona, Vele-
nje, Cesta I/18, imenovana 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 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; 5139 Nespecialaizirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, 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; 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-109938
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00653 z dne 1. 4. 1997 pri
subjektu vpisa PROSIGNAL, Varnostne
naprave in varnostni inženiring, d.o.o.,
Celje, Lava 6a, sedež: Lava 6a, Celje,
pod vložno št. 1/05129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri
zastopniku s temile podatki:

Firma: PROSIGNAL, družba za
varnostni inženiring in varnostne napra-
ve, d.o.o.

Skrajšana firma: PROSIGNAL, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kolar Darko, Lesično, Zagorje 44,
razrešen 6. 8. 1996 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 4. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih

ventilov in drugih elektronskih komponent;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev, 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 druž-
ba opravlja vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba oprav-
lja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-109942
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01490 z dne 11. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992516
Firma: MODELIS, proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o., Štore
Skrajšana firma: MODELIS, d.o.o.,

Štore
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Gobec Srečko, Pristava pri

Mestinju, Cmereška gorca 2, vstop 18. 12.
1996, vložek 380.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Obrez Ivan, Planina pri Sevni-
ci, Planina 72, vstop 18. 12. 1996, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Antlej Janko, Dobje, Presečno 13, vstop
18. 12. 1996, vložek 380.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kliček Karl, Buče,
Sedlarjevo 2, vstop 18. 12. 1996, vložek
380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gobec Srečko, imenovan 18. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 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.; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-109943
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 900233 z dne 17. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06622/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Ljubljana, spremembo družbene po-
godbe z dne 20. 2. 1997, spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5932017
Firma: HAIZHEN, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Celje, Teharska 35
Skrajšana firma: HEIZHEN, d.o.o.,

Celje, Teharska 35
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Teharska 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan

pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjev
9, s firmo: HAIZEN d.o.o., podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, Pražakova 12, Ljubljana,
št. vložka 1/27376/00.

Rg-109944

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04533 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa D K, Svetovalne storitve,
d.o.o., Veljenje, sedež: Cesta 2/22, Ve-
lenje, pod vložno št. 1/04274/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14 / 26. 2. 1998 / Stran 1439

pristop novega družbenika in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5664543
Osnovni kapital. 1,696.606 SIT
Ustanovitelja: Kljun Franjo, Velenje, Ce-

sta 2/22, vstop 5. 9. 1996, vložek
339.321 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kljun Dalibor, Velenje, Cesta 2/22, vstop
7. 4. 1992, vložek 1,357.285 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kljun Franjo, imenovan 5. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti K 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-109945

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04311 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SPANTIK, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Žalec, Partizanska 38, se-
dež: Partizanska 38, Žalec, pod vložno
št. 1/04912/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, de-
javnosti, povečanje kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnikov, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5877478
Firma: WART, trgovina in storitve,

d.o.o., Migojnice 17, Griže
Skrajšana firma: WART, d.o.o., Migojni-

ce 17, Griže
Sedež: Griže, Migojnice 17
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelj: Turnšek Irena, izstop

12. 12. 1994; Verdnik Vladimir, Griže, Mi-
gojnice 17, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Turnšek Irena, razrešena 12. 12.
1994; direktor Verdnik Vladimir, imenovan
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Verdnik Ana, Griže, Migoj-
nice 17, imenovana 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;

2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 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.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-109947
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04377 z dne 18. 4. 1997 pri
subjektu vpisa DOM 90, Podjetje za pro-
jektiranje, inženiring, izvedbo in nadzor
visokih gradenj, d.o.o., Celje, sedež: Na-
zorjeva 12, Celje, pod vložno št.
1/02645/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 1126474
Osnovni kapital: 1,541.190 SIT
Ustanovitelj: Pelko Jernej, Celje, Nazor-

jeva 12, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,541.190 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997.
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-109948
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00112 z dne 11. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JEZERNIK TRADE, Trgovi-
na in zastopstvo, d.o.o., Celje, sedež:
Vrunčeva 10, Celje, pod vložno št.
1/04899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe z
dne 7. 2. 1996, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5686075
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in

brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov,
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7481 Fotografska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništvo pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-109950

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02399 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa YES-ELECTRONIC, podjet-
je za elektroniko, d.o.o., Primož pri Šent-
jurju 36a, Šentjur pri Celju, sedež: Pri-
mož pri Šentjurju 36a, Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 1/02084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5450560
Firma: YESSEL, ELEKTRONIKA, d.o.o.,

Šentjur pri Celju
Skrajšana firma: YESSEL d.o.o., Šentjur

pri Celju
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jerovšek Srečko, Šentjur

pri Celju, Primož pri Šentjurju 36a, vstop
27. 8. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 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;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;

4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6420 Telekomunikacije;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
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viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-109951
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04800 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ERA VINO, trgovina z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, d.o.o., Šmartno ob Paki 134, sedež:
Šmartno ob Paki 134, Šmarno ob Paki,
pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo pri
družbeniku, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5513243
Ustanovitelj: Trgovsko in proizvodno

podjetje ERA, p.o., Velenje, Prešernova 10,
izstop 20. 6. 1991; ERA, Trgovina z živil-
skimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje,
Prešernova 10, vstop 20. 6. 1991, vložek
19,931.476,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv,rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-109953

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00566 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa DG ELECTRONIC, podjet-
je za mednarodno trgovino, proizvod-
njo in prodajo elektrotehničnega bla-
ga, d.o.o., Celje, Ul. Heroja Bračiča 4,
sedež: Ul. Heroja Bračiča 4, Celje, pod
vložno št. 1/02230/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 21. 5. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5431999
Firma: DG ELECTRONIC, trgovina na

debelo, d.o.o.
Skrajšana firma: DG ELECTRONIC,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:

1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav.

Rg-109955

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04537 z dne 28. 5. 1997 pri
subjektu vpisa INTER MAK,
EXPORT-IMPORT, d.o.o., Rogaška Slati-
na, sedež: Celjska 8, Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/06065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5827094
Firma: INTER MAK, prevozništvo in tr-

govina, d.o.o., Imeno 73, Podčetrtek
Skrajšana firma: INTER MAK, d.o.o.,

Podčetrtek
Sedež: Podčetrtek, Imeno 73
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kostelac Andrija, izstop

28. 12. 1994; Trunk Robert, Podčetrtek,
Imeno 73, vstop 28. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Štraus Darija, Podčetrtek, Virštanj 3, vstop
28. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kostelac Andrija, razrešen 28. 12.
1994; direktor Trunk Robert, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktorica Štraus Darija, imenovana
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
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revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2512 Obna-
valjanje 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 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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;
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 Nespecialaizirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem,d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
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; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 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; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
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Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 družba opravlja le menjalnice
in zastavljalnice; pri dejavnosti pod šifro K
74.12 družba opravlja vse, razen revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.60
družba opravlja vse, razen poizvedovalne
dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-109956
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03735 z dne 30. 5. 1997 pri
subjektu vpisa JOHAN, gozdarstvo, pre-
vozi, trgovina, d.o.o., Frankolovo, Pod-
gorje 10, sedež: Podgorje 10, Frankolo-
vo, pod vložno št. 1/04181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5641233
Osnovni kapital. 1,720.000 SIT
Ustanovitelj: Štante Ivan, Frankolovo,

Podgorje 10, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109957
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01491 z dne 28. 5. 1997 pri
subjektu vpisa INNTAL, tovarna montaž-
nih hiš d.d., Petrovče, sedež: Petrovče,
pod vložno št. 1/04557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje del-
niškega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika in člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5656613
Osnovni kapital: 11,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hren Bojan, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Lukič Milan, Maribor, Pohorska 41
b, razrešen 28. 12. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, posamično, razen za: nakup in
prodajo nepremičnin ter zastavo nepremič-
nin, katerih vrednost presega tolarsko proti-
vrednost za 100.000 DEM po srednjem te-
čaju Banke Slovenije; za trajna kapitalska
vlaganjam, katerih vrednost presega tolar-
sko protivrednost za 100.000 DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije; za najemanje
in dajanje kreditov, katerih vrednost prese-
ga 500.000 DEM po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije, za kar potrebuje predhodno
soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Riedel Wolf-
gang, Hackl Wolfgang, Langhoff Walter, Po-
točnik Ciril, Stariha Mladen, Gerbec Franci,
Sok Marko in Lukič Marko, vsi vstopili
28. 12. 1994.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 12.
1994, da se osnovni kapital poveča iz last-
nih sredstev za 39.886 SIT (Srg 1491/94 z
dne 28. 5. 1997).

Rg-109960

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04286 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KAMELIJA, trgovina in turi-
zem, d.o.o., Titov trg, Žalec, sedež: Titov
trg, Žalec, pod vložno št. 1/04490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev

z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644933
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Privšek Ljerka, Petrov-

če, Dobriša vas 2a, vstop 10. 8. 1992, vlo-
žek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen farmacevtsksih izdelkov.

Rg-109961
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04280 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa OMEGA - CENT, podjetje
za zunanjo trgovino in promet z medi-
cinsko opremo, Celje, Cesta na Dobro-
vo 104, d.o.o., sedež: Cesta na Dobrovo
104, Celje, pod vložno št. 1/00967/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki ter spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5312698
Osnovni kapital: 1,525.211,80 SIT
Ustanovitelja: Verdnik Franc, Celje, Ce-

sta na Dobrovo 104, vstop 1. 2. 1990, vlo-
žek 617.051,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Verdnik Breda, Celje, Cesta na Do-
brovo 104, vstop 20. 11. 1994, vložek
908.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109963

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04193 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ECHO, razvojno tehnološki
inženiring, d.o.o., Slovenske Konjice, se-
dež: Liptovska 3, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/02363/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo se-
deža, družbenikov, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5451108
Sedež: Slovenske Konjice, Kletna

ul. 12
Osnovni kapital: 1,704.086 SIT
Ustanovitelj: Veber Vito, izstop 27. 12.

1994; Halobar Janko Ivan, izstop 27. 12.
1994; Halobar Andrej, Slovenske Konjice,
Kajuhova 4, vstop 23. 10. 1990, vložek
1,704.086 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veber Vito, razrešen 27. 12. 1994
kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1996:
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdrž-
ne keramike; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 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;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4531 Električne inštalaci-
je; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
tehnični preizkusi in analize; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva.

Rg-109964

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03999 z dne 20. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KUGLER, zastopanje
d.o.o., Vodnikova 4, Celje, sedež: Vodni-
kova 4, Celje, pod vložno št. 1/06288/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5880424
Firma: KUGLER, zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KUGLER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kugler Boris, Celje, Vodni-

kova 4,vstop 26. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-109965
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00725 z dne 2. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA ŽIVINOREJO IN
VETERINARSTVO CELJE, p.o., sedež: Ce-
sta v Trnovlje 181a, Celje, pod vložno št.
1/00619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

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

rektor Lugarič Jožef, razrešen 3. 7. 1995,
kot v.d. direktorja, direktor Štokojnik Viktor,
Nova Cerkev, Nova Cerkev 50, imenovan
3.7. 1995, zastopa podjetje brez omejitev,
kot v.d. direktorja.

Rg-109966

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00188 z dne 11. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06619 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1125923
Firma: HF-LINE, zastopstva, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HF-LINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Stanetova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hojnik Rok, Celje, Ul. he-

roja Rojška 11, vstop 9. 12. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fludernik Tomaž, Celje, Trubarjeva 83,vs-
top 9. 12. 1996, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hojnik Rok, imenovan 22. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Flu-
dernik Tomaž, imenovan 22. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na

debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah,
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6220 Izredni zračni promet; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških 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; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-109967
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00498 z dne 16. 4. 1997 pri
subjektu vpisa EXTRAGRAD, gradbena in
obrtna dela, d.o.o., Žalec, sedež: Sa-
vinjska 21, Žalec, pod vložno št.
1/02377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo za-
stopnikov in spremembo akta o ustanovitvi
z dne 29. 5. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5452724
Ustanovitelj: Kotnik Igor, Žalec, Nikola

Tesle 6, izstop 29. 5.1995; Jelenc Sandi,
Celje, Lepa pot 5, vstop 24. 10.1990, vlo-
žek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Igor, razrešen 25. 5. 1995;
direktor Jelenc Sandi, Celje, Lepa pot 5,
razrešen 29. 5. 1995 kot namestnik direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-109968

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04779 z dne 11. 4. 1997 pri
subjektu vpisa BTI, storitve in trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa
13, sedež: Vid Ivanuševa 13, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/04819/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5684471
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja. Draškovič Boris, Rogaška
Slatina, Celjska cesta 39, vstop 15. 9. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Čoh Tihomir, Rogaška Slatina, Vid Iva-
nuševa 13, vstop 15. 9. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 92/2129 z dne 26. 11. 1992.

Rg-109971
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04531 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MILIEU, načrtovanje za
okolje, Celje, d.o.o., sedež: Tumova 8,
Škofja vas, pod vložno št. 1/03537/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo zastopnika, družbenika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5579180
Osnovni kapital: 2,023.679,44 SIT
Ustanovitelj: Bukvič Bela, izstop 27. 12.

1994; Bukvič Vladimir, Škofja vas, Tumova
8, vstop 24. 1. 1992, vložek 2,023.679,44
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Bukvič Bela, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Bukvič Vladimir, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 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; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 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.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro 74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti
pod šifro 74.14 družba ne sme opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 260/92 z dne 2. 3. 1992.

Rg-109972

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04586 z dne 10. 4. 1997 pri

subjektu vpisa KELLY MEX, Podjetje za
trgovino, ribištvo in živinorejo, zasto-
panje, menjalnice, agencije, turizem,
d.o.o., Velenje, Efenkova 34, sedež:
Efenkova 34, Velenje, pod vložno št.
1/03945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5600529
Firma: KELLY MEX, trgovina, ribitšvo

in živinoreja, zastopanje, menjalnice,
agencije, turizem, d.o.o.

Skrajšana firma: KELLY MEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,789.844 SIT
Ustanovitelji: Jamnik Leopoldina, Vele-

nje, Efenkova 34, vstop 10. 3. 1992, vlo-
žek 447.461 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jamnik Ivo, Velenje, Efenkova 34, vs-
top 15. 3.1992, vložek 894.922 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jamnik Ethen,
Velenje, Efenkova 34, vstop 15. 3. 1992,
vložek 447.461 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 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; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12 druž-

ba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro 74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-109973
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00599 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CARNIOLIA CELJE, av-
tohiša, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ce-
lje, Dečkova 1, sedež: Dečkova 1, Celje,
pod vložno št. 1/06409/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benikov, zastopnikov in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5875692
Osnovni kapital: 67,605.900 SIT
Ustanovitelji: CARNIOLIA ELECTRO-

NICS, d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, vstop
25. 10. 1994, vložek 34,479.009 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Meško Berta, Ve-
lenje, Kosovelova 16, vstop 8. 7. 1996,
vložek 16,563.445,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Meško Zvonimir, Velenje, Ko-
sovelova 16, vstop 8. 7. 1996, vložek
16,563.445,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prebil Pavel, razrešen 11. 7. 1996;
direktor Meško Zvonimir, imenovan 11. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109974
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00767 z dne 30. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CARNIOLIA CELJE, av-
tohiša, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Ce-
lje, Dečkova 1, sedež: Dečkova 1, Celje,
pod vložno št. 1/06409/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
spremembo družbene pogodbe z dne
27. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5875692
Firma: AVTO CENTER CELEIA, avtohi-

ša, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Celje,
Dečkova 1

Skrajšana firma: AVTO CENTER
CELEIA, d.o.o., Celje

Rg-109976
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00378 z dne 22. 4. 1997 pri
subjektu vpisa SALCOMP, export-import,
trgovina d.o.o., Letuš 9a, Šmartno ob
Paki, sedež: Letuš 9a, Šmartno ob Paki,
pod vložno št. 1/04133/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 20. 10. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5645425
Ustanovitelj: Steiner Herbert, izstop

20. 10. 1995; Kameraj Dem, Hohenthurm
- Avstrija, Hohenthurm 36, vstop 23. 11.
1993, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 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;
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2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-109978
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00418 z dne 25. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ZAV-ING, zavarovalniški in-
ženiring, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, se-
dež: Šmarje pri Jelšah 168, Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/06174/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenikov, firme, zastopnika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5820774
Firma: LINNAIR, svetovalno podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: LINNAIR, d.o.o.
Ustanovitelj: Franko Ignac, izstop 28. 4.

1995; Dubrovski Drago, Zreče, Cesta na
Roglo 11g, vstop 28. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Franko Ignac, razrešen 29. 4. 1995;
direktor Dubrovski Drago, imenovan 29. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin,tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7230 Obdelava podatkov,
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 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; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro 51.18 družba opravlja
vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-109979
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00632 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907560
Firma: VETERINARSKA POSTAJA

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

govornostjo
Sedež: Laško, Trubarjevo nabrežje 17
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3. 7.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 3. 7. 1996,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
3. 7. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kolman Jakob, Laško,
Na Pristavi 26, vstop 3. 7. 1996, vložek
940.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krašek Zdenko, Laško, Zgornja Rečica 56,
vstop 3. 7. 1996, vložek 660.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Guček Matjaž,
Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 6, vstop
3. 7. 1996, vložek 320.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Starina Danica, Rade-
če, Pot na Brod 5, vstop 3. 7. 1996, vložek
310.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolman Marija, Laško, Na Pristavi 26, vstop
3. 7. 1996, vložek 60.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podlesnik Marija, Ra-
deče, Svibno 35, vstop 3. 7. 1996, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolman Kristian, Laško, Na Pristavi 26, vs-
top 3. 7. 1996, vložek 40.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kolman Mihael,
Laško, Polana 24, vstop 3. 7. 1996, vložek
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Guček Magda, Rimske Toplice, Ulica XIV.
divizije 6, vstop 3.7. 1996, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krašek An-
dreja, Laško, Zgornja Rečica 56, vstop 3. 7.
1996, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ocvirk Domen, Radeče, Pot na
Brdo 5, vstop 3. 7. 1996, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Guček Ana,
Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 6, vstop
3. 7. 1996, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pust Tomaž, Dol pri
Hrastniku, Partizanska cesta 1, vstop 3. 7.
1996, vložek 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Podlesnik Marjetka, Radeče,
Svibno 35, vstop 3. 7. 1996, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sklad Republike Slovenije za razvoj - za
program notranjega odkupa, vstopili 3. 7.
1996, vložili 1,920.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolman Jakob, imenovan 3. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krašek Zden-
ko, Pust Tomaž in Podlesnik Marjetka, vsi
vstopili 3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o., na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00814/02063 - 1997/MP z dne 13. 1.
1997 je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00632 z dne 3. 4. 1997.

Rg-109980
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00633 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06414 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907233
Firma: VETERINA ŠOŠTANJ, d.o.o.,

Šoštanj, Kajuhova 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šoštanj, Kajuhova 13
Osnovni kapital: 7,160.000 SIT
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Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3. 7.
1996, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska ulica 15, vstop 3. 7. 1996,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
3. 7. 1996, vložek 840.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Občina Šmartno ob Pa-
ki, Šmarno ob Paki, vstop 3. 7. 1996, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Občina Šoštanj, Šoštanj, Trg svobo-
de 5, vstop 3. 7. 1996, vložek 40.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Mestna občina
Velenje, Velenje, Titov trg 1, vstop 3. 7.
1996, vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zagožen Ivan, Velenje, Jerihova
cesta 38, vstop 3. 7. 1996, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Založnik Jožef, Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 31, vstop 3. 7. 1996, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blatnik Franc, Velenje, Stanetova cesta 47,
vstop 3. 7. 1996, vložek 790.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Wankmuller To-
mo, Vuzenica, Pod gradom 26, vstop 3. 7.
1996, vložek 720.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bahor Mateja, Nazarje, Za-
drečka cesta 26, vstop 3. 7. 1996, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ojsteršek Ljudmila, Vojnik, Cesta ob Hudi-
nji 13, vstop 3. 7. 1996, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jurič Go-
ran, Dobrna, Lokovina 11, vstop 3. 7.
1996, vložek 110.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Menart Nataša, Vojnik, Višnja
vas 3, vstop 3. 7. 1996, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lobe Bar-
bara, Celje, Njegoševa 13, vstop 3. 7.
1996, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj - za program notranjega odkupa, vsto-
pili 3. 7. 1996, vložili 2,250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zagožen Ivana, imenovan 3. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bahor Mateja,
Blatnik Franc in Wankmuller Tomo, vsi vsto-
pili 3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-

nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00810/02067 - 1997/MP z dne 14. 1.
1997 je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00633 dne 3. 4. 1997.

Rg-109981
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00634 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06461/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907284
Firma: VETERINARSTVO ŠENTJUR,

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

govornostjo
Sedež: Šentjur pri Celju, Leona

Dobrotinška 14
Osnovni kapital: 7,520.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Šentjur, Šentjur,

Mestni trg 10, vstop 3. 7. 1996, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bezenšek Božena, Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 6a, vstop 3. 7. 1996, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Kovač Franc, Šentjur, Toneta Seliškarja 10,
vstop 3. 7. 1996, vložek 470.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pangerl Jožef, Ce-
lje, Miklošičeva ulica 1, vstop 3. 7. 1996,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šumej Marjan-Anton, Šentjur, Ljub-
ljanska 25, vstop 3. 7. 1996, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bezenšek Gregor, Šentjur, Ulica Dušana
Kvedra 6a, vstop 3. 7. 1996, vložek
930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drešček Marjan, Šentjur, Cesta Miloša Zi-
danška 20, vstop 3. 7. 1996, vložek
930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrovat Janez, Celje, Medlog 8, vstop 3. 7.
1996, vložek 930.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zapušek Franc, Šentjur, Ce-
sta Valentina Orožna 3, vstop 3. 7. 1996,
vložek 930.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Janeček Stanislava, Žalec, Podvin
221, vstop 3. 7. 1996, vložek 550.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Imenšek
Urbič Maja, Rogaška Slatina, Strma cesta
2a, vstop 3. 7. 1996, vložek 280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koželj Bojan,
Celje, Njegoševa ulica 1, vstop 3. 7. 1996,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gmajner Ladislav, Žalec, Galicija
19, vstop 3. 7. 1996, vložek 520.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bezenšek Gregor, imenovan 3.
7.1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Drešček Mar-
jan, Zapušek Franc in Hrovat Janez, vsi vsto-
pili 3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00815/02062 - 1997/MP z dne 14. 1.
1997 je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00634 dne 3. 4. 1997.

Rg-109982

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00635 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06413/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907349
Firma: VETERINARSKI CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Trnoveljska 1
Osnovni kapital: 12,450.000 SIT
Ustanovitelji: Mestna občina Celje, Ce-

lje, Trg celjskih knezov 9, vstop 3. 7. 1996,
vložek 2,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Črnej Janez, Celje, Plečnikova uli-
ca 25, vstop 3. 7. 1996, vložek 460.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Knez Mi-
lan, Celje, Ulica heroja Bračiča 15, vstop
3. 7. 1996, vložek 460.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hus Branko - Peter,
Šentjur, Ulica Tončke Čečeve 7, vstop 3. 7.
1996, vložek 460.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štokojnik Viktor, Nova cer-
kev, Nova cerkev 50, vstop 3. 7. 1996,
vložek 1,360.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pajtler Jože, Celje, Ljubljanska ce-
sta 54, vstop 3. 7. 1996, vložek 1,360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javoršek
Mojmir, Celje, Škapinova ulica 9, vstop 3. 7.
1996, vložek 760.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Janežič Andreja, Celje, Okro-
garjeva ulica 7, vstop 3. 7.1996, vložek
1,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kruder Edvard, Zreče, Kovaška cesta 8,
vstop 3. 8. 1996, vložek 1,310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Matko Milan,
Topolšica, Topolšica 15, vstop 3. 7. 1996,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ojsteršek Ljudmila, Vojnik, Cesta
ob Hudinji 13, vstop 3. 7. 1996, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Ivan, Celje, Košnica 69, vstop 3. 7.
1996, vložek 270.000 SIT, odgovornost:



Stran 1448 / Št. 14 / 26. 2. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ne odgovarja; Jecl Marija, Celje, Zgornja
Hudinja 19, vstop 3. 7.1996, vložek
270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Črnej Renata, Celje, Plečnikova ulica 25,
vstop 3. 7. 1996, vložek 260.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Koželj Bojan, Ce-
lje, Njegoševa ulica 1, vstop 3. 7. 1996,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lugarič Jožef, Celje, Opekarniška
cesta 12a, vstop 3. 7. 1996, vložek
190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurić Goran, Dobrna, Lokovina 11, vstop
3. 7. 1996, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Majcen Erika, Celje,
Breg 3, vstop 3. 7. 1996, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Menart Na-
taša, Vojnik, Višnja vas 3, vstop 3. 7.1996,
vložek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Veselko - Vinko Tanja, Celje, Ulica
Maksima Gorkega 2, vstop 3. 7. 1996, vlo-
žek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lobe Barbara, Celje, Njegoševa 13,
vstop 3. 7. 1996, vložek 210.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kelc Romana, Ce-
lje, Na otoku 9, vstop 3. 7. 1996, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gorešak Andreja, Frankolovo, Lipa pri Fran-
kolovem 9, vstop 3. 7. 1996, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jager Albina, Šempeter, Dobrteša vas 16b,
vstop 3. 7. 1996, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Skledar Verica, Ve-
lenje, Prelska 33a, vstop 3. 7. 1996, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena zazastopanje: di-
rektor Štokojnik Viktor, imenovan 3. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Matko Milan,
Kruder Edvard in Pajtler Jožef, vsi vstopili
3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
01954/1996-MP z dne 12. 4. 1996 je vpi-
sano v sodni register s sklepom Srg 635/96
z dne 3. 4. 1997.

Rg-109983
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00636 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907390
Firma: SAVINJSKO ZADREČKA VE-

TERINARSKA POSTAJA, d.o.o., Mozirje,
Cesta na lepo njivo 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 15,020.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vstop 3. 7. 1996,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 3. 7. 1996, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 3. 7.
1996,vložek 850.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Resnik Anton, Mozirje, Nove Tra-
te 2, vstop 3. 7. 1996, vložek 370.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hudoklin
Ivanka, Mozirje, Brezje 61, vstop 3. 7.
1996, vložek 280.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kralj Ciril, Ljubno ob Savinji,
Janezovo polje 20, vstop 3. 7. 1996, vlo-
žek 1,730.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lešnik Marjan, Mozirje, Cesta na Le-
po njivo 10, vstop 3. 7. 1996, vložek
1,080.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zagožen Drago, Ljubno ob Savinji, Podter
16, vstop 3. 7. 1996, vložek 2,070.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rup Franc,
Gornji Grad, Attemsov trg 11, vstop 3. 7.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rup Potočnik Marija, Gornji
Grad, Attemsov trg 11, vstop 3. 7. 1996,
vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Šturm Bojana, Velenje, Kardeljev
trg 2, vstop 3. 7. 1996, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Fran-
čiška, Ljubno ob Savinji, Janezovo polje 20,
vstop 3. 7. 1996, vložek 170.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lešnik Helena,
Mozirje, Cesta na Lepo njivo 10, vstop 3. 7.
1996, vložek 150.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Resnik Tanja, Mozirje, Nove
Trate 2, vstop 3. 7. 1996, vložek 130.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kralj Aleš,
Kamnik, Groharjeva ulica 14, Duplica, vs-
top 3. 7. 1996, vložek 90.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kralj Špela, Ljubno
ob Savinji, Janezovo polje 20, vstop 3. 2.
1996, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hudolin Monika, Mozirje, Brezje
61, vstop 3. 7. 1996, vložek 90.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lešnik Maja,
Mozirje, Cesta na Lepo njivo 10, vstop 3. 7.
1996, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Lešnik Marjeta, Mozirje, Cesta
na Lepo njivo 10, vstop 3. 7. 1996, vložek
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rup Rok, Gornji Grad, Attemsov trg 11,
vstop 3. 7. 1996, vložek 60.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Resnik Vlasta, Mo-
zirje, Mozirje 213, vstop 3. 7. 1996, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kolar Franc, Šmartno ob Dreti, Otok 15,
Bočna, vstop 3. 7. 1996, vložek 1,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina

Ljubno, Ljubno ob Savinji, vstop 3. 7. 1996,
vložek 80.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Občina Gornji Grad, Gornji Grad, At-
temsov trg 3, vstop 3. 7. 1996, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Občina Nazarje, Nazarje, Savinjska cesta
4, vstop 3. 7. 1996, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Občina Luče,
Luče 106, vstop 3. 7. 1996, vložek 80.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Občina
Mozirje, Mozirje, Savinjska cesta 7, vstop
3. 7. 1996, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj - za program notranjega odku-
pa, vstopili 3. 7. 1996, vložili 4,670.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Ciril, imenovan 3. 7. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lešnik Marjan,
Kolar Franc in Zagožen Drago, vsi vstopili
3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.: LP
00809/02066 - 1997/MP z dne 10. 1.
1997 je vpisana v sodni register s sklepom
Srg 96/00636 dne 3. 4. 1997.

Rg-109984
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00637 z dne 3. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06412/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907446
Firma: SAVINJSKA VETERINARSKA

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

govornostjo
Sedež: Žalec, Celjska cesta 3a
Osnovni kapital: 11,060.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Žalec, Žalec, Ulica

Savinjske čete 5, vstop 3. 7. 1996, vložek
460.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Ivan, Celje, Košnica 69, vstop 3. 7.
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1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Črnej Renata, Celje, Plečnikova
ulica 25, vstop 3. 7. 1996, vložek 120.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lugarič Jo-
žef, Celje, Opekarniška cesta 12a, vstop
3. 7. 1996, vložek 130.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj - za program notranjega odku-
pa, d.d., vstopili 3. 7. 1996, vložili
3,390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; Florjanc Julijan Braslovče, Parižlje 72a,
vstop 3. 7. 1996, vložek 370.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lesjak Emilijan,
Žalec, Partizanska ulica 27, vstop 3. 7.
1996, vložek 370.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šribar Edvard Peter, Šempe-
ter, Dobrteša vas 85, vstop 3. 7. 1996,
vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Granda Marija, Vransko, Vransko
95a, vstop 3. 7. 1996, vložek 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hodnik Jožef,
Žalec, Savinjska cesta 57, vstop 3. 7.
1996, vložek 1,180.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zbašnik Franc, Griže, Griže
13, vstop 3. 7. 1996, vložek 1,180.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žolnir Jo-
žef, Polzela, Podvin pri Polzeli 10b, vstop
3. 7. 1996, vložek 1,180.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Fabjan Tomaž, Ce-
lje, Brinarjeva ulica 8, vstop 3. 7. 1996,
vložek 1,110.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Semprožnik Boris, Gomilsko, Go-
milsko 37, vstop 3. 7. 1996, vložek
850.000, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hodnik Jožef, imenovan 3. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Fabjan Tomaž,
Žolnir Jožef in Zbašnik Franc, vsi vstopili
3. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997:
0142 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev; 2215 Drugo založništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo v okviru lastninskega preoblikovanja
po izločitvi veterinarskega dela iz Zavoda za
živinorejo in veterinarstvo Celje p.o. na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.:LP
00811/02068 - 1997/MP z dne 14. 1.
1997 je vpisano v sodni register s sklepom
Srg 96/00637 dne 3. 4. 1997.

Rg-109985
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03887 z dne 29. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JOŠTOV MI IN, Trgovina,
storitve in kmetijsjtvo, d.o.o., Celje, se-
dež: Medlog 12, Celje, pod vložno št.
1/04862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5709008
Osnovni kapital: 2,198.203 SIT
Ustanovitelja: Funtek Primož, vložek

2,188.203 SIT in Funtek Katja, vložek
10.000 SIT, oba Slovenj Gradec, Pameče
100, vstopila 31. 3. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se glasi: mletje in
luščenje žit; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; posredovanje v prometu bla-
ga in storitev; gostinske storitve, prehrana
in nastanitve; organizacija športnih in kultur-
nih prireditev; poljedelstvo; sadjarstvo; živi-
noreja; svetovalni inženiring s področja kme-
tijstva; prevoz blaga in ljudi v cestnem pro-
metu.

Rg-109986
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03014 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa AGENZA, Podjetje za
zastopanje in posredovanje zavarovanj,
d.o.o., Velenje, sedež: Rudarska 1, Vele-
nje, pod vložno št. 1/03330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo družbenikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5549647
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Ledinek Zdenko, izstop

31. 5. 1994; Jandrok Emil, Velenje, Šalek
91, vstop 1. 10. 1991, vložek 504.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Plesec Marija,
Velenje, Šaleška 2c, vstop 1. 10. 1991,
vložek 504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ledinek Tatjana, Velenje, Graško-
gorska cesta 15, vstop 31. 5. 1994, vložek
504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
6601 Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga
zavarovanja, razen življenjskega; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih.

Rg-109987

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04026 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa KOŠTA TRANS, Podjetje
za mednarodni in tuzemski transport in
špedicijo, d.o.o., Škofja vas, Na gmajni
32, sedež: Na gmajni 32, Škofja vas, pod
vložno št. 1/03468/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, družbeni-
kov in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5612993
Firma: KOŠTOMAJ IN PARTNER

TRANSPORT, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Koštomaj Milan, Škofja
vas, Na Gmajni 32, izstopil iz d.o.o. in vsto-
pil v d.n.o. 28. 12. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Kajba-Ko-
štomaj Dragica, Škofja vas, Na Gmajni 32,
vstop 28. 12. 1994, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: v.d.
direktorja Koštomaj Milan, razrešen 28. 12.
1994 in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; družbenica Kaj-
ba-Koštomaj Dragica, imenovana 28. 12.
1994, in je izvzeta iz zastopanja.

Rg-109990
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00806 z dne 30. 4. 1997 pri
subjektu vpisa ERA VINO, trgovina z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, d.o.o., Šmartno ob Paki 134, sedež:
Šmartno ob Paki 134, Šmartno ob Paki,
pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5513243
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čretnik Vladimir, razrešen 25. 6.
1995; direktor Frankovič Mihael, razrešen
25. 6. 1995; direktor Krajnc Boris, Griže,
Zabukovica 135b, imenovan 26. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109991

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04215 z dne 9. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CODEX, trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., Celje, sedež: Ulica
Frankolovskih žrtev 29, Celje, pod vlož-
no št. 1/02681/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5493366
Osnovni kapital: 1,620.889 SIT
Ustanovitelj: Leban Dušan, Celje, Ul.

Frankolovskih žrtev 29, vstop 14. 1. 1991,
vložek 1,620.889 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
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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; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6024
Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-109993
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04775 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MREŽA, d.o.o., informati-
ka in računalniški inženiring, Rogaška
Slatina, sedež: Brestovška ul. 29, Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/06007/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo sedeža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5812623
Sedež: Rogaška Slatina, Prvomaj-

ska 30
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Obradović Srečko, Ljublja-

na, Vogelna 10, vstop 26. 6. 1993, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čugalj Borut, Rogaška Slatina, Kozjanske-
ga odreda 5, vstop 26. 6. 1993, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Županič Darko, Rogaška Slatina, Ul. XIV.
divizije. 58, vstop 26. 6. 1993, vložek
377.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šprajc Marijan, Rogaška Slatina, Brestovška
ul. 29, vstop 26. 6. 1993, vložek 377.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov, 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4531 Električne inštalacije; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;

5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 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; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo
izobraževanje; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa;

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba oprav-
lja vse, razen revizijske dejavnosti; pri de-
javnosti pod šifro 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 93/1358 z dne 27. 10. 1993.

Rg-109994
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00243 z dne 2. 4. 1997 pod št.
vložka 1/06615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1123076
Firma: MFK SLEMENIK IN DRUGI, tr-

govina in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: MFK SLEMENIK IN

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

odgovornostjo
Sedež: Velenje, Podkraj pri Velenju 66
Ustanovitelja: Slemenik Milan, Velenje,

Podkraj pri Velenju 66, vstop 25. 2. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Goličnik Frančiška, Velenje, Kersni-
kova ul. 7, vstop 25. 2. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Slemenik Milan, imenovan 25. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Goličnik Frančiška, imenovana 25. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-109995

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04043 z dne 14. 4. 1997 pri
subjektu vpisa MRI GROUP, podjetje za
računalniške storitve in zastopanje,
d.o.o., Ul. 29. novembra 16, Celje, se-
dež: Ul. 29. novembra 16, Celje, pod
vložno št. 1/04124/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5637856
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Firma: GRANULA, zlatarstvo, d.o.o.,
Celje

Skrajšana firma: GRANULA d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Kidričeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božiček Andrej, izstop

15. 9. 1996; Majcen Rikard, izstop 15. 9.
1996; Centrih Stane, izstop 15. 9. 1996;
Jager Boris, Celje, Ljubljanska c. 58, vstop
15. 9. 1996, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kuder Vesna, Celje,
Košnica 61a, vstop 15. 9. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Majcen Rikard, razrešen 15. 9.1996;
zastopnik Bokal Silvo, razrešen 15. 9.1996;
direktor Jager Boris, imenovan 15. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 3350 Proizvodnja ur; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom, 5273 Po-
pravilo ur, nakita.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro 52.48 družba oprav-
lja vse, razen orožja in streliva.

Rg-110096
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00545 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa DARIUS, Podjetje za tr-
govino, gostinstvo, turizem in transport,
d.o.o., sedež: Jana Husa 47, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5526370
Firma: MAITEA, podjetje za skladišče-

nje in manipulacijo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAITEA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pungerčar Darja, izstop

19. 12. 1996; Krajnc Branko, Ljubljana,
Švabičeva 5, vstop 19. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnc Branko, imenovan 19. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje

vodnih plovil v najem; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-110113
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/03060 z dne 29. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ORIGINAL M&J, Storitve,
marketing, izvoz, uvoz, d.o.o., Kočevje,
Ob Mahovniški cesti 18, sedež: Ob Ma-
hovniški cesti 18, Kočevje, pod vložno št.
1/15615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 14978/94 -
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Nekič Marija, razrešena 21. 10.
1994.

Rg-110116
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03275 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa PAŠ & PASCH-DEVIZA,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
40, sedež: Tržaška 40, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15353/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
94/14707 zaradi matične številke s temile
podatki:

Matična št.: 5671728

Rg-110120
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/18250 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa HOLDING SERVICE,
d.o.o., holding in podjetniško svetova-
nje ter organizacija podjetja, Ljubljana.
sedež: Kolodvorska 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19148/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanovitelja, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki.

Matična št.: 5631548
Firma: LIEBSCHER CONSULTING,

d.o.o., Ljubljana, Družba za podjetniško
in davčno svetovanje

Skrajšana firma: LIEBSCHER CON-
SULTING, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: HOLDING SERVICE GE-

SELLSCHAFT m.b.H., Salzburg, izstop
22. 12. 1994; Liebscher dr. Christoph Her-
wig, Salzburg, Avstrija, Paris - Lodronstras-
se 19, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Moser Herbert, razrešen 29. 12.
1994; direktorica Miklavčič Barbara, Ljub-
ljana, Ulica Koroškega bataljona 13, imeno-
vana 29. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1997:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 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; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-110135
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01887 z dne 27. 5. 1997
pod št. vložka 1/29277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192213
Firma: MONS, nepremičnine in in-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjska investicijska druž-

ba, Trzin, Blatnica 2, vstop 27. 3. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Oberhofer Alfred Nikolaus, Avstri-
ja, Telfes i. St., vstop 27. 3. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oberhofer Thomas, Avstrija, Natters, vstop
27. 3. 1997, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Werthaus Bauele-
mente Vertriebsgesellschaft m.b.H., Avstri-
ja, Leipzig, vstop 27. 3. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Oberhofer Thomas, imenovan 27. 3.
1997; direktor Anderlič Jože, Celovec,
Frodlgasse 31, imenovan 27. 3. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju pogodb o prodaji in obremenitvi ne-
premičnin, ki jih lahko sklepa le skupno s
prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-110262
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03211 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa KAPA, zastopstvo, uslu-
ge, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg
OF 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/10303/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, zastop-
nika in družbene pogodbe z dne 28. 5.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5449405
Ustanovitelj: Žagar Branko, izstop 28. 5.

1997; Krneta Žarko, Ljubljana, Plešičeva
35, vstop 28. 5. 1997, vložek 500.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žagar Branko, razrešen 28. 5.
1997 kot pomočnik direktorja; zastopnik
Krneta Žarko, imenovan 28. 5. 1997, ki za
sklepanje poslov nad 2.000 DEM potrebu-
je pisno soglasje ostalih družbenikov. Druž-
bo zastopa kot pomočnik direktorja.

Rg-110269
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02759 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa TIPUS, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame
14, sedež: Jožeta Jame 14, Ljubljana,
pod vložno št. 1/20798/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5697611
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Podlipnik Vida, vstop

30. 11. 1992 in Podlipnik Katja, vstop 7. 5.
1997, obe Ljubljana, Brilejeva 20, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Podlipnik Alojz, razrešen 7. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 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).

Rg-110273
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/02841 z dne 19. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa JULI-JANA, Podjetje za polnje-
nje, proizvodnjo in promet vode, mineral-
ne vode in brezalkoholnih pijač, d.o.o.,
Ljubljana, Mašera Spasičeva 12/7, sedež:
Mašera Spasičeva 12/7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in ime-
novanje zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5950589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Krpan Martina, Sežana, Lokavska
13, imenovana 19. 5. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1586 Predelava čaja in kave; 1587

Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5121
Trgovina 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; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo.

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

Rg-110296
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02857 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa LITIJSKA MESARIJA,
družba za proizvodnjo in konzerviranje
mesa, d.d., Šmartno pri Litiji, sedež: Slat-
na 1, Šmartno pri Litiji, pod vložno št.
1/05946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika, spre-
membo članov nadzornega sveta in spre-
membo statuta z dne 12. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5066760
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gradišek Tomaž, Šmartno pri Litiji,
Miška 3, razrešen 12. 5. 1997 in ponovno
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot uprava.

Člani nadzornega sveta: Čož Irena, Ka-
dunc Helena, Poglajen Martin, Tomc Miran,
Verbajs Marjana, vsi izstopili 12. 5. 1997
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ter Pirih Dušan, Gradišek Andrej, Košmerl
Vinko, Vidmar Ani in Čož Irena, vstopili
12. 5. 1997.

Rg-110305
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03263 z dne 23. 6. 1997
pod št. vložka 1/29391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča gospodarsko intere-
sno združenje s temile podatki:

Matična št.: 1196464
Firma: ZDRUŽENJE SLOVENSKIH

PIVOVARN GIZ
Skrajšana firma: SLOVENSKE PIVO-

VARNE GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Pivovarniška 2
Ustanovitelji: Pivovarna Laško, d.d.,

Laško, Trubarjeva 28, vstop 25. 4. 1997,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Štajerska Pivovarna, d.d., Maribor,
Ljubljanska 80, vstop 25. 4. 1997, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
Pivovarna Union, d.d., Ljubljana, Pivovar-
niška ulica 2, vstop 25. 4. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem, In-
štitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
Žalec, Cesta Žalskega tabora 2, vstop
25. 4. 1997, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Balon Commerce, trgov-
sko proizvodno podjetje, d.o.o., Domžale,
Perkova 17, vstop 25. 4. 1997, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mir Marijan-Vladko, Ivančna Gorica,
Mekinje nad Stično 39, imenovan 25. 4.
1997, zastopa združenje brez omejitev kot
generalni sekretar.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajal-
skih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj, 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.

Rg.110306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05627 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa K S L, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za proizvodnjo in trženje izdel-
kov iz nerjavečih kovin, sedež: Rudnik
III/2, Ljubljana-Rudnik, pod vložno št.
1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5071640
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
3. 10. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 3. 10. 1996; Vehovec Boris, Men-
geš, Šubljeva 19, vstop 25. 5. 1995, vlo-
žek 15,850.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pomurska investicijska družba 2,
d.d., izstop 3. 10. 1996.

Rg-110307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/05625 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa K S L, d.o.o., Ljubljana,
podjetje za proizvodnjo in trženje izdel-
kov iz nerjavečih kovin, sedež: Rudnik
III/2, Ljubljana-Rudnik, pod vložno št.

1/00396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5071640
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
25. 5. 1995, vložek 11,830.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pomurska investi-
cijska družba 2, d.d., Murska Sobota, Koc-
ljeva 14a, vstop 18. 4. 1996, vložek
7,390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110311
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02602 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI
ZAVOD JARŠE, Rožičeva 10, Ljubljana,
sedež: Rožičeva 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00092/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Firma: VRTEC JARŠE

Rg-110313
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02875 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENIJALES, Med-
narodno podjetje za trgovino, inženiring,
proizvodnjo, zastopanje in konsignaci-
je, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
sta 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/01026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Sajovec Alojz, Logatec, Pehačkova
cesta 19, razrešen 14. 5. 1997 in ponovno
imenovan. Po sklepu nadzornega sveta
družbe z dne 14. 5. 1997 sme generalni
direktor na podlagi predhodnega pisnega
soglasja nadzornega sveta sklepati pravne
posle prodaje nepremičnin, katerih vrednost
presega 5,000.000 DEM oziroma tej višini
ustrezna protivrednost v SIT po prodajnem
podjetniškem tečaju Nove Ljubljanske ban-
ke,d.d.

Rg-110319
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03240 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa ELEKTROSERVISI,
Proizvodnja, trgovina, montaža, servisi-
ranje, d.d., sedež: Glavarjeva 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27497/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta z dne
4. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5923930
Člani nadzornega sveta: Zupančič Fran-

čišek, Hojan Antonija-Tončka, Lipovec Mar-
ko, Grojzdek Srečko, Pugelj Tone, Bohinc
Janez in Franetič-Iglič Lička, izstopili 20. 5.
1997; Zupančič Franc, Vanič Blanka, Lipo-
vec Marko, Šintler Robert in Žerdin Franc,
vstopili 20. 5. 1997.

Rg-110323
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00912 z dne 16. 6. 1997
pri subjektu vpisa BTC - KRATOCHWILL,
pivovarna in pivnica, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21929/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča zastavno
pravico s temile podatki:

Matična št.: 5358418
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem

deležu družbenika Electa inženiring v nomi-
nalnem znesku 5,167.000 SIT v zavarova-
nje terjatve upnika Factor banke, d.d., Že-
lezna cesta 16, Ljubljana, v višini
180,000.000 SIT z obrestmi in dospelostjo
na podlagi pogodbe o zastavi z dne 7. 2.
1997.

Rg-110337
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00192 z dne 10. 6. 1997
pri subjektu vpisa CEPROM, tovorni pro-
met, d.d., sedež: Savska cesta 2, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev za-
pisnika skupščine z dne 10. 1. 1997 in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5143438
Člani nadzornega sveta: Stojanovič Mir-

ko, izstop 10. 1. 1997; Dimc Perko Mirja-
na in Simčič Drago, vstopila 10. 1. 1997;
Stojanovič Mirko, vstopil 10. 1. 1997.

Rg-110338

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/07249 z dne 13. 6. 1997
pri subjektu vpisa JAN-MAR, Servis, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dolgi
most 14, sedež: Dolgi most 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, uskladitev dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe z dne
27. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5573254
Ustanovitelja: Gvardjančič Jasna, Ribno

pri Bledu, Savska 36, vstop 17. 1. 1992,
vložek 1,054.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, JAN-MAR, d.o.o., Ljubljana, Dolgi
most 14, vstop 16. 12. 1996, vložek
452.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gvardjančič Jasna, imenovana
17. 1. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1997.
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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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; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-

met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-110343

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00393 z dne 16. 5. 1997 pri
subjektu vpisa ZASTAVA AVTO, zastopanje
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
lovška 150, Ljubljana, pod vložno št.
1/27374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5932343
Sedež: Ljubljana, Leskoškova cesta 2.

Rg-110348

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06227 z dne 12. 5. 1997
pri subjektu vpisa TRNOVO, gradbeno
obrtno podjetje, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Mirje 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/00009/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5072085000
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
12. 12. 1994, vložek 2,780.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klančar Marjeta,
Turjak, Turjak 53, vstop 13. 7. 1994, vlo-
žek 810.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slemenjak Mojca, Grosuplje, Perovo
9e, vstop 13. 7. 1994, vložek 330.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kodrič Alojz,
Vrhnika, Na Zelenici 5, vstop 13. 7. 1994,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slak Anton, Ljubljana, Metliška 6,
vstop 13. 7. 1994, vložek 1,040.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jaklič Jože,
Ljubljana, Emonska 5, vstop 13. 7. 1994,
vložek 690.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ičanović Hasan, Ljubljana, Cesta
na Vrhovce 5, vstop 13. 7. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mehić Vehbija, Ljubljana, Cesta dveh ce-
sarjev 106d, vstop 13. 7. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Voruna Drago, Ljubljana, Cesta dveh cesar-
jev 106/I, vstop 13. 7. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tumara Džuro, Vrhnika, Vrtnarija 10a, vstop
13. 7. 1994, vložek 530.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Šebenik Stanislav,
Brezovica, Brezoviška c. 10, vstop 13. 7.
1994, vložek 580.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, Štembal Marko, Ljubljana,
Mokrška 6, vstop 13. 7. 1994, vložek
1,210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Halilagić Senad, Ljubljana, Petkovškovo na-
brežje 41, vstop 13. 7. 1994, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ložar Zdenka, Ljubljana, Miklošičeva 15,
vstop 13. 7. 1994, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bajič Krstan,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 36, vstop
13. 7. 1994, vložek 580.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Aničič Miro, Ljublja-
na-Polje, Polje, c.VI/20, vstop 13. 7. 1994,
vložek 610.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Ovčar Jožef, Ljubljana, Zaloška

169, vstop 13. 7. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nišič Seni-
ja, Ljubljana, Ob železnici 14, vstop 13. 7.
1994, vložek 470.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ličina Mustafa, Ljubljana, Roj-
čeva ul. 24, vstop 13. 7. 1994, vložek
520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorka Pavel, Ljubljana, Švarova ul. 14,
vstop 13. 7. 1994, vložek 950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hoti Musli, Ljub-
ljana, Cesta dveh cesarjev 106-I, vstop
13. 7. 1994, vložek 530.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Podlogar Marjan,
Ljubljana, Martinova 5, vstop 13. 7. 1994,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Cigale Berta, Ljubljana, Ul. Marka
Šlajmerja 30, vstop 13. 7. 1994, vložek
440.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lazarevič Tomislav, Ljubljana, Pot k Savi
65, vstop 13. 7. 1994, vložek 510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pejkovič
Grga, Ljubljana-Šentvid, Srednje Gameljne
8, vstop 13. 7. 1994, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Dolinar Slavko,
Ljubljana, Zaloška 15, vstop 13. 7. 1994,
vložek 510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Stanetić Spasoja, Ljubljana, Za pro-
go št. 13, vstop 13. 7. 1994, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sinanović Fikret, Ljubljana, Glinškova pl. 10,
vstop 13. 7. 1994, vložek 590.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Nikolič Duško,
Ljubljana-Črnuče, Cesta v Pečale 54, vstop
13. 7. 1994, vložek 430.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Fink Alojz, Dobrnič,
Dolenje Selce 16, vstop 13. 7. 1994, vlo-
žek 490.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovač Sonja, Ljubljana, Hladnikova
29, vstop 13. 7. 1994, vložek 160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Milutinovič
Miroslav, Ljubljana, Leninov trg 19, vstop
13. 7. 1994, vložek 520.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Saje Anton, Ljublja-
na, Koleševa ul. 7, vstop 13. 7. 1994, vlo-
žek 620.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jaklič Anton, Velike Lašče, Podkraj 4,
vstop 13. 7. 1994, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110358
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01757 z dne 19. 5. 1997
pod št. vložka 1/29248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1125737
Firma: SIGNETIKS, družba za

poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIGNETIKS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Milčinskega 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Franc, izstop 16. 1.

1995; Kohne Igor, Ljubljana, Milčinskega
7, vstop 16. 1. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Franc, razrešen 16. 1. 1995;
direktor Kohne Igor, imenovan 16. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža subjekt vpisan
pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno
št. 1/3908/00.

Rg-110364
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07101 z dne 3. 6. 1997
pod št. vložka 1/29289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1123211
Firma: AVTO VIVO, prodajno servisni

center, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: AVTO VIVO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Ob železnici 18
Osnovni kapital: 180,000.000 SIT
Ustanovitelji: Žebula Janko, Ljubljana-Čr-

nuče, Dunajska 419, vložek 450.000 SIT;
Žerovnik Valentina, Ljubljana, Brodarjev trg
2, vložek 770.000 SIT; Žitnik Milan, Ljublja-
na-Moste, Ob potoku 30, vložek 770.000
SIT; Žnidar Drago, Polje pri Vodicah, Polje
pri Vodicah 5, vložek 620.000 SIT; Žnidar-
šič Drago, Velike Lašče, Velike Lašče 122a,
vložek 530.000 SIT; Žnidarič Mihael, Kam-
nik, Groharjeva ul. 16, vložek 610.000 SIT;
Žorž Marjan, Srednje Gameljne, Srednje
Gameljne 41b, vložek 770.000 SIT; Župec
Franc, Iška Loka, Iška Loka 47, vložek
640.000 SIT; Šivic Janez, Kamnik pod Kri-
mom, Kamnik pod Krimom 30c, vložek
630.000 SIT; Škarja Stanislav, Zgornji Log,
Zgornji Log 20a, vložek 590.000 SIT; Škof-
ljanc Mihael, Ljubljana-Polje, Kekčeva ul. 8,
vložek 770.000 SIT; Škraba Janez, Ig, Ig
77, vložek 770.000 SIT; Škrlj Darko, Tur-
jak, Turjak 13, vložek 630.000 SIT; Špen-
ko Branko, Šmarca, Gubčeva ul. 11, vložek
510.000 SIT; Štefančič Janez, Radohova
vas, Selo 1, vložek 560.000 SIT; Štefančič
Nadja, Ljubljana, Brilejeva 9, vložek
570.000 SIT; Štepec Stanislav, Stična, Stič-
na 104, vložek 580.000 SIT; Arandjus To-
maž, Ljubljana, Celarčeva 32, vložek
690.000 SIT; Babnik Stanko, Škofljica, Ple-
še 2, vložek 570.000 SIT, Bajrami Bečir,
Ljubljana, Marinkov trg 2, vložek 620.000
SIT; Barle Brigita, Bukovica, Bukovica 30,
vložek 670.000 SIT; Barle Margareta, Bu-
kovica, Bukovica 30, vložek 530.000 SIT;
Bećiragić Husein, Ljubljana, Clevelandska
ul. 29, vložek 530.000 SIT; Birk Janez,
Veliki vrh pri Šmarju, Veliki vrh pri Šmarju 9,
vložek 620.000 SIT; Bolka Cvetka, Mač-
kovci, Mačkovci 43, vložek 550.000 SIT;
Brank Boris, Šmartno pod Šmarno goro,
Pot sodarjev 21, vložek 620.000 SIT; Bre-
zic Marjan, Ig, Ig 21, vložek 570.000 SIT;

Brlan Marija, Mala Loka, Mala Loka 6, vlo-
žek 630.000 SIT; Butinar Peter, Ljubljana,
Rožanska ul. 1, vložek 1,220.000 SIT; Can-
kar Niko, Ljubljana, Gospodinjska ul. 15,
vložek 600.000 SIT; Capuder Izidor, Ra-
domlje, Opekarniška ul. 8, vložek 620.000
SIT; Cerar Dušan, Spodnji Hotič, Spodnji
Hotič 25a, vložek 700.000 SIT; Cerar Ja-
nez, Gradišče, Gradišče 31, vložek
630.000 SIT; Cerar Valentin, Stegne, Steg-
ne 36, vložek 560.000 SIT; Cestnik Janez,
Veliki vrh pri Litiji, Veliki vrh pri Litiji 4, vložek
470.000 SIT; Cotman Alojz, Ig, Ig 1b, vlo-
žek 620.000 SIT; Demšar Amalija, Ljublja-
na-Šentvid, Na rojah 7, vložek 580.000 SIT;
Dolinar Janez, Šmartno pod Šmarno goro,
Kajakaška 54, vložek 610.000 SIT; Dolinar
Milan, Ljubljana, Kajuhova ul. 11, vložek
670.000 SIT; Duhanič Milan, Kranj, Tonč-
ka Dežmana 6, vložek 540.000 SIT; Dumi-
trov Marinka, Ljubljana, Podmilščakova 30a,
vložek 700.000 SIT; Erjavšek Miran, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 3, vložek 1,090.000
SIT; Ferjan Borut, Ljubljana, Gasilska c. 3,
vložek 880.000 SIT; Ferjan Mojca, Ljublja-
na, Gasilska c. 3, vložek 770.000 SIT; Fran-
celj Janez, Plešivica, Plešivica 80, vložek
550.000 SIT; Friškovic Vilijem, Spodnji Ho-
tič, Spodnji Hotič 22a, vložek 750.000 SIT;
Godec Marjan, Turjak, Turjak 65, vložek
580.000 SIT; Golob Franc, Želimlje, Želim-
lje 53, vložek 540.000 SIT; Goršič Andrej,
Ljubljana, Mivka 2, vložek 630.000 SIT;
Gospodarič Saša, Ljubljana-Polje, Novo Po-
lje, c. VIII/20, vložek 600.000 SIT; Gradi-
šar Jože, Škofljica, Ulica 16. maja 11, vlo-
žek 520.000 SIT; Gregorič Ljudmila, Ljub-
ljana-Črnuče, Ježa 42, vložek 1,400.000
SIT; Gregorič Marjan, Ljubljana-Dobrunje,
Cesta II. grupe odredov 62c, vložek
1,000.000 SIT; Grmek Janez, Borovnica,
Ul. Bratov Mivšek 6, vložek 620.000 SIT;
Grobotek Matija, Ljubljana, Kvedrova c. 20,
vložek 550.000 SIT; Haremina Ivan, Ljub-
ljana, Mivka 26, vložek 610.000 SIT; Hlače
Franc, Brezovica pri Ljubljani, Založnikova
ul. 22, vložek 610.000 SIT; Hlebš Ljudmi-
la, Ljubljana-Dobrunje, Periška 17, vložek
640.000 SIT; Hlebš Metod, Ljubljana-Do-
brunje, Periška 17, vložek 510.000 SIT;
Hočevar Viljem, Ljubljana-Šentvid, Vižmar-
ska pot 40, vložek 550.000 SIT; Horozović
Hasib, Ljubljana, Jakčeva 40, vložek
550.000 SIT; Hribar Ana, Ljubljana, Vojko-
va ul. 77, vložek 620.000 SIT; Hvala Boris
Evgen, Ljubljana, Kumrovška ul. 11, vložek
580.000 SIT; Istenič Martin, Brezovica pri
Ljubljani, Cesta na postajo 52, vložek
1,080.000 SIT; Jagodic Rado, Šmarje Sap,
Gregorčičeva c. 1, vložek 530.000 SIT;
Jakša Franc, Ljubljana, Vinterca 8, vložek
1,340.000 SIT; Jakop Andrej, Naklo, Po-
dreber 14, vložek 630.000 SIT; Jankovič
Ema, Loka pri Mengšu, Gasilska c. 59, vlo-
žek 620.000 SIT; Jelenc Andrej, Zavrh pod
Šmarno goro, Zavrh pod Šmarno goro 12,
vložek 600.000 SIT; Jeraj Milan, Vrhnika,
Robova c. 43, vložek 660.000 SIT; Jeran
Matko, Turnše, Turnše 16, vložek 600.000
SIT; Jerič Franc, Cerkovnik, Cerkovnik 1,
vložek 610.000 SIT; Jerman Anton, Kam-
nik, Ljubljanska c. 47, vložek 520.000 SIT;
Jug Darko, Logatec, Pavšičeva ul. 34, vlo-
žek 630.000 SIT; Juvan Ciril, Komenda,
Moste 98, vložek 650.000 SIT; Juvan Eri-

ka, Srednje Gameljne, Srednje Gameljne
15, vložek 530.000 SIT; Juvan Helena, Ko-
menda, Moste 98, vložek 610.000 SIT; Ju-
van Janez, Srednje Gameljne, Srednje Ga-
meljne 15, vložek 730.000 SIT; Juvan Mar-
ko, Komenda, Moste 98, vložek 370.000
SIT; Kalan Vojka, Mekinje, Cesta dr. Tineta
Zajca 17, vložek 510.000 SIT; Kaplan Ra-
do, Mala Slevica, Mala Slevica 4, vložek
560.000 SIT; Kastelic Bernarda, Ljubljana,
Kolodvorska ul. 6, vložek 510.000 SIT; Ki-
movec Franc, Ljubljana, Celovška c. 159,
vložek 620.000 SIT; Knez Nevenka, Ljub-
ljana, Komenskega 24, vložek 540.000
SIT; Kožuh Jožef, Šujica, Šujica 21, vložek
640.000 SIT; Kočevar Jožef, Ljubljana, Bro-
darjev trg 7, vložek 450.000 SIT; Koprivec
Vinko, Notranje Gorice, Na Peske 18, vlo-
žek 590.000 SIT; Koren Janez, Ljubljana,
Glavarjeva 45, vložek 570.000 SIT; Kosem
Nevenka, Domžale, Študljanska 95, vložek
600.000 SIT; Kotnik Rajko, Ljubljana-Šent-
vid, Prušnikova 5, vložek 810.000 SIT; Ko-
vačevič Mirsad, Ljubljana, Medvedova 5,
vložek 490.000 SIT; Kovič Ana, Šmartno
pod Šmarno goro, Pot sodarjev 27, vložek
630.000 SIT; Kržič Jože, Ljubljana, Kve-
drova 7, vložek 630.000 SIT; Krašovec Jo-
že, Škocjan, Škocjan 4, vložek 740.000
SIT; Krašovec Venceslav, Ljubljana-Polje,
Novo Polje, c. I/24, vložek 560.000 SIT;
Kralj Valentin, Ljubljana-Črnuče, Podgorica
52, vložek 780.000 SIT; Krančan Darjan,
Ljubljana, V dolini 25, vložek 630.000 SIT;
Krovinović Ana, Komenda, Križ 71, vložek
730.000 SIT; Krvina Marko, Notranje Gori-
ce, Notranje Gorice 66, vložek 630.000
SIT; Kutoša Karel, Mengeš, Kidričeva ul.
98, vložek 630.000 SIT; Lampelj Drago,
Ljubljana-Dobrunje, Mareška pot 26, vlo-
žek 550.000 SIT; Leban Irena, Ljubljana,
Linhartova c. 66, vložek 820.000 SIT; Lo-
gar Miloš, Ljubljana, Jakčeva ul. 28, vložek
670.000 SIT; Maček Marjan, Ljubljana, Viš-
ka c. 67, vložek 460.000 SIT; Mahnič Bo-
rut, Ljubljana, Oražnova 5, vložek 480.000
SIT; Majdič Rajko, Krtina, Krtina 24, vložek
590.000 SIT; Majerič Alojz, Spodnje Pirni-
če, Spodnje Pirniče 20, vložek 650.000
SIT; Makovec Matej, Ljubljana, Reboljeva
ul. 9, vložek 950.000 SIT; Marka Tomaž,
Ljubljana, Vrhovci c. XIII/12, vložek
610.000 SIT; Markovič Viktor, Jevnica, Jev-
nica 45, vložek 540.000 SIT; Medved Mi-
ro, Ljubljana, Ul. Bratov Židan 10, vložek
540.000 SIT; Mihelič Tomislav, Ljublja-
na-Polje, Zaloška c. 192a. vložek
1,180.000 SIT; Mihevc Igor, Laze pri Bo-
rovnici, Laze pri Borovnici 28, vložek
630.000 SIT; Miklič Jože, Mala Slevnica,
Mala Slevnica 25, vložek 500.000 SIT; Mi-
klič Mirko, Ljubljana, Popovičeva ul. 4, vlo-
žek 1,370.000 SIT; Mlakar Jože, Brezovo,
Brezovo 15, vložek 560.000 SIT; Možina
Anton, Ljubljana, Celovška c. 159, vložek
960.000 SIT; Belec Mojca, Logatec, Pavši-
čeva 36, vložek 520.000 SIT; Movrin Vladi-
slav, Ljubljana, Bratovševa ploščad 23, vlo-
žek 890.000 SIT; Mrše Sašo, Mengeš,
Slamnikarska 6, vložek 580.000 SIT; Mrvar
Ignac, Ivančna Gorica, Ul. Juša Kozaka 17,
vložek 600.000 SIT; Nagode Tomo, Ljub-
ljana, Kocenova ul. 7, vložek 510.000 SIT;
Nežić Nadio, Ljubljana, Bratovševa ploščad
20, vložek 660.000 SIT; Nose Jože, Sela
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pri Hinjah, Sela pri Hinjah 18, vložek
670.000 SIT; Novak Drago, Ljubljana-Po-
lje, Kašeljska c. 12, vložek 610.000 SIT;
Novakovič Rade, Ljubljana, Rašiška ul. 14,
vložek 600.000 SIT; Novinščak Ivan, Ljub-
ljana, Metelkova 8, vložek 550.000 SIT;
Novljan Darko, Zgornje Duplice, Zgornje
Duplice 3, vložek 600.000 SIT; Omejec
Bojan, Zgornje Pirniče, Zgornje Pirniče 39a,
vložek 650.000 SIT; Omers Rajko, Ljublja-
na-Šentvid, Štula 11, vložek 660.000 SIT;
Otorepec Branko, Ljubljana, Clevelandska
ul. 47, vložek 690.000 SIT; Papež Zvonko,
Polje pri Vodicah, Polje pri Vodicah 1, vlo-
žek 710.000 SIT; Pavli Janez, ml., Domža-
le, Aškerčeva 44, vložek 490.000 SIT; Peč-
jak Ivanka, Ljubljana, Ježica 12, vložek
560.000 SIT; Perak Stipo, Kamnik, Zikova
ul. 2, vložek 630.000 SIT; Perme Ivan,
Šmarje Sap, Kračmanova 4a, vložek
600.000 SIT; Perne Mira, Ljubljana-Črnu-
če, Ceneta Štuparja 161, vložek 600.000
SIT; Perovšek Rajko, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 23, vložek 830.000 SIT; Peruzzi
Miloš, Škofja Loka, Hosta 3, vložek
650.000 SIT; Pervanje Borut, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 7, vložek 580.000
SIT; Logar Peter, Kranj, Zevnikova ul. 11,
vložek 1,330.000 SIT; Peterca Anton, Ljub-
ljana-Dobrunje, Litijska c. 254, vložek
540.000 SIT; Peterca Matej, Ljubljana-Do-
brunje, Cesta II. grupe odredov 22, vložek
530.000 SIT; Petkovšek Nada, Ljubljana,
Linhartova 94, vložek 600.000 SIT; Pirman
Jože, Ljubljana-Polje, Polje c. XX/2, vložek
510.000 SIT; Požaršek Alojz, Vače, Vače
53, vložek 580.000 SIT; Poženel Aleksan-
dra Dunja, Ljubljana, Medvedova c. 3, vlo-
žek 620.000 SIT; Pogačnik Anton, Videm,
Videm 24a, vložek 630.000 SIT; Potočnik
Željko, Ljubljana, Pot k Savi 37, vložek
530.000 SIT; Potočnik Milan, Ljubljana,
Obirska 11, vložek 580.000 SIT; Prevec
Frančišek, Depala vas, Depala vas 54, vlo-
žek 740.000 SIT; Primožič Anton, Ljublja-
na, Poljanska c. 54, vložek 640.000 SIT;
Primožič Boštjan, Kamnik, Zikova 4, vložek
540.000 SIT; Progar Srečko, Ljubljana-Do-
brunje, Litijska c. 282, vložek 800.000 SIT;
Pugelj Jože, Lipa, Lipa 15, vložek 640.000
SIT; Puhalo Neva, Ljubljana, Povšetova ul.
18, vložek 570.000 SIT; Pungerčar Zvon-
ko, Ljubljana, Ul. Malči Beličeve 85, vložek
510.000 SIT; Pustotnik Peter, Vinje, Vinje
42, vložek 600.000 SIT; Rak Vid, Šentvid
pri Lukovici, Šentvid pri Lukovici 17, vložek
530.000 SIT; Retelj Samo, Ljubljana, Smrt-
nikova ul. 5, vložek 530.000 SIT; Ristič
Darinka, Ljubljana-Šentvid, Zvezda 1, vlo-
žek 600.000 SIT; Rozman Franc Teodor,
Ljubljana, Krakovski nasip 14, vložek
630.000 SIT; Seliškar Anton, Ljubljana-Po-
lje, Studenec 26, vložek 1,320.000 SIT;
Seliškar Marko, Ljubljana, Za progo 27, vlo-
žek 620.000 SIT; Sever Franc, Ljublja-
na-Črnuče, C. Staneta Štuparja 128, vlo-
žek 610.000 SIT; Sitar Izidor ml., Ljublja-
na-Polje, Pot na Labar 29, vložek 510.000
SIT; Sitar Izidor st., Ljubljana-Polje, Pot na
Labar 29, vložek 420.000 SIT; Skalja Jan-
ko, Ljubljana, Pavšičeva ul. 6, vložek
550.000 SIT; Skalja Nada, Ljubljana, Pavši-
čeva ul. 6, vložek 590.000 SIT; Skubic
Joško, Ljubljana-Dobrunje, Litijska c. 292,
vložek 600.000 SIT; Smolnikar Stanislav,

Komenda, Gmajnica 5, vložek 800.000 SIT;
Smrajc Franc, Litija, Grbinska 37, vložek
620.000 SIT; Starman Hedvika, Žiri, Polje
17, vložek 610.000 SIT; Starman Saša,
Ljubljana, Smrtnikova ul. 5, vložek 530.000
SIT; Strle Marjan, Ljubljana, Ul. pohorskega
bataljona 123, vložek 510.000 SIT; Sulja-
novič Enisa, Ljubljana, Ul. Iga Grudna 3,
vložek 600.000 SIT; Svetin Ivan, Leščevje,
Leščevje 6, vložek 600.000 SIT; Trškan
Slavko, Domžale, Gostičeva 5, vložek
680.000 SIT; Turšič Andrejček, Ljublja-
na-Šentvid, Prušnikova 9, vložek 510.000
SIT; Uštar Andreja, Ljubljana, Petrčeva ul.
5, vložek 620.000 SIT; Valetič Marija, Ljub-
ljana, Abramova ul. 12, vložek 1,110.000
SIT; Varošanec Valter, Notranje Gorice, V
Voje 6, vložek 610.000 SIT; Velkovrh Lilija-
na, Ljubljana-Polje, Pot na Labar 29, vložek
520.000 SIT; Vidic Franc, Kresnice, Kre-
snice 129, vložek 650.000 SIT; Vidrih Jo-
že, Dečja vas, Dečja vas 5, vložek 440.000
SIT; Vidrih Ludvik, Dečja vas, Dečja vas 20,
vložek 520.000 SIT; Vrečar Viktorija, Ljub-
ljana, Marinkov trg 14, vložek 540.000 SIT;
Pustovrh Ana, Skaručna, Skaručna 1, vlo-
žek 620.000 SIT; Vukorep Mato, Ljubljana,
Tolminska ul. 11, vložek 560.000 SIT; Wolf
Bernarda, Ljubljana, Linhartova c. 7, vložek
790.000 SIT; Zabret Ciril, Ljubljana-Šen-
tvid, Štrukljeva ul. 5, vložek 790.000 SIT;
Zadnikar Viktor, Hruševo, Hruševo 2, vlo-
žek 570.000 SIT; Zagorc Jože, Ljublja-
na-Dobrunje, Podmolniška c. 33, vložek
570.000 SIT; Zalar Andrej, Borovnica, Ce-
sta na grič 15, vložek 500.000 SIT; Zalar
Marjan, Borovnica, Cesta na grič 15, vlo-
žek 620.000 SIT; Zelko Herman, Ljubljana,
Brilejeva ul. 22, vložek 540.000 SIT; Zga-
ga Boris, Ljubljana, Žibertova ul. 13, vložek
600.000 SIT; Zgaga Sandi, Ljubljana, Ži-
bertova ul. 13, vložek 600.000 SIT; Ziherl
Silvo, Unec, Unec 105, vložek 520.000
SIT; Zlatnar Matjaž, Ljubljana, Milčinskega
ul. 59, vložek 560.000 SIT; Zore Ciril, Ljub-
ljana, Kolajbova ul. 21, vložek 600.000 SIT;
Zorman Janez, Ljubljana-Črnuče, Ježa 41,
vložek 600.000 SIT; Zupančič Jože, Šmart-
no pri Litiji, Gradiške Laze 4, vložek
450.000 SIT; Seliškar Boštjan, Vrhnika, Be-
tajnova 16, vložek 560.000 SIT; Pirc Turk
Vera, Ljubljana, Preglov trg 12, vložek
10.000 SIT; Kastelic Dušan, Grosuplje, Ve-
selova cesta III/7, vložek 70.000 SIT; Po-
pelar Andreja, Sevnica, Metni vrh 5, vložek
40.000 SIT; Butinar Primož, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad 15, vložek 70.000 SIT;
Marucelj Mitja, Škofljica, Albrehtova 28, vlo-
žek 20.000 SIT; Al leasing in finance, d.d.,
Ljubljana, Vodovodna 93, vložek
49,420.000 SIT, vsi vstopili 16. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jakša Franc, imenovan 16. 12.
1996, zastopa družbo kot član-predsednik
prve uprave in potrebuje predhodno soglas-
je nadzornega sveta za sprejem naslednjih
odločitev: podelitev prokure; izplačilo vme-
sne dividende; izdajo novih delnic na podla-
gi pooblastila iz tč. 4.4. statuta; pridobiva-
nje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin
in drugih osnovnih sredstev preko vrednosti
tolarske protivrednosti 100.000 DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
sklenitve pogodbe, razen avtomobilov v

okviru osnovne dejavnosti; nakup, prodajo
ali drugo razpolaganje s sredstvi družbe pre-
ko vrednosti tolarske protivrednosti 100.000
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve pogodbe, razen avtomobilov v
okviru osnovne dejavnosti; izvajanje investi-
cijskih del, preurejanje ali adaptacijo poslov-
nih prostorov; najemanje ali dajanje posojil,
prevzemanje poroštva ali sklepanje drugih
poslov, ki bi družbo obremenili za več kot
vrednost tolarske protivrednosti 100.000
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve pogodbe; sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih ali tujih sredstev z ro-
kom trajanja več kot eno leto, razen za avto-
mobile v okviru osnovne dejavnosti; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na tretje ose-
be; izplačevanje predujmov na račun dobič-
ka; ko tako določa zakon.

Člani nadzornega sveta: Gregorič Ljud-
mila, Kastelic Dušan, Škraba Janez, vstopili
16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-110367
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02631 z dne 23. 5. 1997
pri subjektu vpisa RAČUNOVODSKI BIRO,
d.o.o., Kočevje, sedež: Ljubljanska ce-
sta 8, Kočevje, pod vložno št.
1/01124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5000246
Ustanoviteljici: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
5. 12. 1996; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 5. 12. 1996; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, izstop 15. 4. 1996; Gorše
Marjeta, Kočevje, Turjaško naselje 2, vstop
15. 12. 1995, vložek 501.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Marinč Pavla, Ko-
čevje, Trata VII/16, vstop 15. 12. 1995,
vložek 533.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Primorski skladi, d.o.o., izstop
5. 12. 1996.

Rg-110374

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/05780 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa EUROPLIN, podjetje za
opravljanje plinskih instalacij in distri-
bucijo plina, d.o.o., Trbovlje, sedež: Trg
revolucije 7, Trbovlje, pod vložno št.
1/11205/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe z dne 23. 10. 1995 s
temile podatki:
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Matična št.: 5466091
Sedež: Trbovlje, Opekarska 28a
Dejavnost, vpisana dne 29. 5. 1997:

2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mre-
ži; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-110384
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 94/03894 z dne 26. 5. 1997
pri subjektu vpisa IB-GIN, d.o.o., inženi-
ring in zastopstva, Ljubljana, sedež:Du-
najska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/13902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5526922
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Industrijski biro, p.o., Ljub-

ljana, Titova 118, vstop 31. 10. 1991, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Djinovski Igor, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 33, vstop 31. 10. 1991, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1997:
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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Rg-110387
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02459 z dne 22. 5. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA ISI, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27, sedež: Steg-
ne 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/10079/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5446422
Ustanovitelj: Jordan Miro, izstop 11. 4.

1997; Jordan Žabkar Sabina, Ljubljana,
Vošnjakova ulica 4, vstop 11. 4. 1997, vlo-
žek 1,443.762 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110399
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02374 z dne 20. 5. 1997
pri subjektu vpisa ALTAS, nepremičnine
in inženiring, d.o.o., sedež: Parmova 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22890/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti in družbene pogod-
be z dne 14. 4. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5873819
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni

log 90
Dejavnost, vpisana dne 20. 5. 1997:

6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-110991
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00026 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa PRISTOP, družba za ko-
munikacijski management, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Selanova 20, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15095/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5571910
Ustanovitelji: Gruban Branko, Ljubljana,

Vrtača 3, vstopil 26. 8. 1992, vložek
2,783.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Zavrl Franci, Ljubljana, Štihova 1, vstopil
26. 8. 1992, vložek 2,783.700 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Verčič Dejan, Ljub-
ljana, Štihova 1, vstopil 26. 8. 1992, vložek
2,783.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
PRISTOP, Družba za komunikacijski mana-
gement, d.o.o., Ljubljana, Selanova 20,
vstopila 19. 12. 1996, vložek 927.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-110993
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01548 z dne 21. 7. 1997
pod št. vložka 1/01412/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5005957004
Firma: IMPAKTA, Trgovina in in-

ženiring, d.d., Ljubljana, Poslovna enota
Koper

Skrajšana firma: IMPAKTA, d.d., PE Ko-
per

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Ferrarska 8
Ustanovitelj: IMPAKTA, Trgovina in inže-

niring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 2, vstop
27. 1. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zupančič Boris, Koper, Benčičeva
ulica 10, imenovan 27. 1. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev kot direktor po-
slovne enote. Za veljavno sklenitev poslov,
katerih vrednost presega 30.000 DEM, po-
trebuje predhodno soglasje predsednika
uprave. Za veljavno sklenitev poslov, ki se
nanašajo na pridobivanje in odtujevanje ne-
premičnin, obremenjevanje nepremičnin s
stvarnimi bremeni in hipotekami ter za po-
sle, ki se nanašajo na ustanavljanje novih
družb in podružnic, potrebuje predhodno
soglasje uprave; direktor Radakovič Milan,
Koper, Cesta na Markovec 61, imenovan
27. 1. 1997, zastopa podružnico brez ome-
jitev kot predsednik poslovne enote. Za ve-
ljavno sklenitev poslov, katerih vrednost pre-
sega 30.000 DEM, potrebuje predhodno

soglasje predsednika uprave. Za veljavno
sklenitev poslov, ki se nanašajo na pridobi-
vanje in odtujevanje nepremičnin, obreme-
njevanje nepremičnin s stvarnimi bremeni in
hipotekami ter za posle, ki se nanašajo na
ustanavljanje novih družb in podružnic, po-
trebuje predhodno soglasje uprave.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 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 drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155
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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; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo,
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 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-110994
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01592 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa GP BOGRAD, podjetje
za trgovino in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 136, sedež: Ce-
lovška 136, Ljubljana, pod vložno št.
1/20030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi,

spremembo firme, uskladitev dejavnosti in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5673321
Firma: GP BOGRAD, podjetje za trgo-

vino in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Šabić Emira, razrešena 14. 3.
1997; direktor Kadrieski Šaban, Struga, Bo-
rovac, imenovan 14. 3. 1997, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev; prokurist-
ka Babić Snežana, Ljubljana, Kebetova uli-
ca 11, imenovana 14. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje,
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem.

Rg-110995

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02058 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa SVEA INTERNATIONAL,
podjetje za telemarketing, d.o.o., Steg-
ne 21c, Ljubljana, sedež: Stegne 21c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25707/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in firme s temile podatki:

Matična št.: 5846935
Firma: SVEA INTERNATIONAL, podjet-

je za telemarketing, d.o.o., Slovenska c.
56, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 56.

Rg-110996

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02124 z dne 30. 7. 1997
pri subjektu vpisa ALPEGEL, trgovina s
proizvodi in opremo za slaščičarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152, (BTC
Javna skladišča), sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št.
1/21193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5701368
Firma: ALPEGEL, trgovina s proizvodi

in opremo za slaščičarstvo, d.o.o.
Sedež: Trzin, Špruha 22
Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1997:

1552 Proizvodnja sladoleda; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 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
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pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-110997
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02463 z dne 16. 7. 1997
pod št. vložka 1/29496/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1194097
Firma: MEKONI, podjetje za inženiring

in projektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEKONI, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Planinska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tasič Marjeta in Tasič Šte-

fan, oba Ljubljana, Planinska cesta 2, vsto-
pila 6. 3. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tasič Štefan, imenovan 10. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 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; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Rg-111000
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03552 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa CAPINVEST d.d., Poob-
laščena investicijska družba Ljubljana,
sedež: Pražakova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26077/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Žika Brankov, razrešen 3. 6. 1997
kot v.d. direktorja; direktor Raonič Dragan,
Ljubljana, Rašiška 13, imenovan 3. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111001

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03725 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa NEOFORM, Gradbeno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Archinetova 3, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20778/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala, spremembo sedeža firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5699584
Sedež: Ljubljana, Parmova ulica 41
Osnovni kapital: 2,226.000 SIT
Ustanovitelj: Krsmanović Mileta, Ljublja-

na, Archinetova št. 3, vstop 7. 12. 1992,
vložek 2,226.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2512 Obnavljanje in protektira-
nje 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 iz-
delkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;

2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov, 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5150 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5162
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
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dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-111002
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/04073 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa CAPINVEST, d.d., Poob-
laščena investicijska družba Ljubljana,
sedež: Pražakova 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26077/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo kapitala iz odo-
brenega kapitala, spremembo firme, dejav-
nosti in statuta z dne 8. 7. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5893895
Firma: CAPINVEST, Podjetje za uprav-

ljanje holding družb, d.d.
Skrajšana firma: CAPINVEST, d.d.
Osnovni kapital: 582,021.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2465
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
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; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev, 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina

na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5150 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 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; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti, 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Povečanje osnovnega kapitala po 35.
členu vpisano s Srg 4073/97 z dne 17. 7.
1997 na podlagi odobrenega kapitala za
upravljalsko provizijo v višini 1%.

Rg-111003
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/04167 z dne 16. 7. 1997
pri subjektu vpisa EMONA-BLAGOVNI
CENTER, d.d., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/04670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5004683
Dejavnost, vpisana dne 16. 7. 1997:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov, 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn;
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; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 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
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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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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; 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; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9000 Storitve javne higiene;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.

Rg-111005

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/04259 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa ALFA SP, podjetje za
špedicijo, transport in carinsko posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/02262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 96/04239 za-
radi izpuščene dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288606
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:

6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-111006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/04492 z dne 30. 7. 1997
pri subjektu vpisa PRISTOP, družba za ko-
munikacijski management, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Selanova 20, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15095/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča popravni sklep Srg
26/97 zaradi spremembe naslova ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5571910
Ustanovitelji: Gruban Branko, Ljubljana,

Kogovškova ul. 2, vstop 26. 8. 1992, vlo-
žek 2,783.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavrl Franci, Ljubljana, Savlje 1, vstop
26. 8. 1992, vložek 2,783.700 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Verčič Dejan, Ljub-
ljana, Kogovškova ul. 4, vstop 26. 8. 1992,
vložek 2,783.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-111052
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05297 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa REPRO, Ljubljana, Pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in servisira-
nje računalniške in spremljajoče biro
opreme, d.o.o., sedež: Šmartinska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Ustanovitelj: VERSUS, trgovina, posre-

dovanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Der-
gomaška 41, vstop 26. 9. 1996, vložek
752.883,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Adamič Tomaž, izstop 26. 9. 1996.

Rg-111053
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05595 z dne 9. 7. 1997
pri subjektu vpisa MIKONA, Podjetje za
gradbeništvo in investicije, d.o.o., Ljub-
ljana, Slomškova ulica 6, sedež:
Slomškova ulica 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17114/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Firma: MIKONA, Podjetje za
gradbeništvo in investicije, d.o.o., Ljub-
ljana, Slomškova ulica 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,

Hošiminhova 5, vstop 4. 5. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Korelc Ljubo, izstop 25. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 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; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;

4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, 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;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov, 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,

druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05629 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa SEP MANAGEMENT,
d.o.o., Gospodarsko in organizacijsko
svetovanje, Ljubljana, Tržaška cesta
118, sedež: Tržaška cesta 118, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in akta o ustanovitvi z dne 22. 5.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5500028
Firma: MIK SLOVENIJA d.o.o., Mana-

gement, Informacije, Komunikacije
Skrajšana firma: MIK SLOVENIJA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Peričeva ulica 23

Rg-111056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06056 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/29485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skupnost lastnikov sta-
novanj s temile podatki.

Matična št.: 5986184
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ KAJUHOVA UL. 34-40, Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Kajuhova ul. 34-40
Ustanovitelj: vsi lastniki stanovanj, Ljub-

ljana, Kajuhova 34-40, vstopili 29. 10.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Novak Drago, Ljubljana,
Kajuhova ul. 38, imenovan 11. 12. 1996,
zastopa skupnost brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Gale Ljuba,
Žezko Barbara in Osterman Ana, vstopile
29. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-111057
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/06414 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/29486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skupnost lastnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5996589
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ, Černetova 7, 7a, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Černetova 7
Ustanovitelj: Skupnost lastnikov stano-

vanj, Černetova 7, 7a, Ljubljana, Černetova
7, vstopili 1. 7. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednica uprave Gantar Marija Vera,
Ljubljana, Černetova 7, imenovana 19. 11.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-111058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/07264 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa UZO, d.o.o., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, Ljublja-

na, pod vložno št. 1/16269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti, ustanoviteljev in deležev,
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe z dne 15. 5. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5576539
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 14
Ustanovitelja: Škrjanc Vinko, vstop

21. 2. 1992 in Škrjanc Marija, vstop 15. 5.
1997, oba Ljubljana, Polje cesta XXXII/3,
vložila po 1,615.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov, 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje 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 razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa, 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-111059
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/00325 z dne 17. 7. 1997
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pri subjektu vpisa AVTO-MOTO ZVEZA
SLOVENIJE, podjetje za opravljanje sto-
ritev članom AMD in motoriziranim ob-
čanom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 128, Ljubljana, pod vložno št.
1/12310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.d., spre-
membo firme, sedeža ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5488338
Firma: AMZS, družba za opravljanje

storitev članom AMD in drugim
udeležencem v cestnem prometu, d.d.

Skrajšana firma: AMZS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122
Osnovni kapital: 1.122,940.000 SIT
Ustanovitelji: Ažman Anica, Kranj, Zasav-

ska c. 51, vložek 955.000 SIT; Abdič As-
mir, Ljubljana, Rusjanov trg 8, vložek
41.000 SIT; Ačimovič Dušan, Škofije, Sp.
Škofije 206, vložek 2,454.000 SIT; Ambro-
žič Ivan, Otočec ob Krki, Lutrško selo 38,
vložek 1,251.000 SIT; Ambrožič Marko,
Ljubljana, Martinova ul. 95, vložek
2,030.000 SIT; Andrejka Silvo, Lukovica,
Lukovica 56, vložek 223.000 SIT; Andrejka
Vladimir, Domžale, Usnjarska 9, vložek
848.000 SIT; Arh Stanislav, Leskovec pri
Krškem, Velika vas 59, vložek 1,388.000
SIT; Avbelj Igor, Mengeš, Slamnikarska 14,
vložek 1,093.000 SIT; Bažec Vinko, Se-
čovlje, Sečovlje 58, vložek 801.000 SIT;
Bahor Matija, Dragatuš, Golek 3, vložek
795.000 SIT; Bamburač Pavla, Ljubljana,
Runkova 22, vložek 1,011.000 SIT; Bec
Angelca, Ljubljana-Črnuče, Primožičeva 19,
vložek 1,169.000 SIT; Benulič Igor, Kranj,
Cesta talcev 16, vložek 30.000 SIT; Blejc
Marko, Domžale, Robbova 22, vložek
1,001.000 SIT; Blejc Matjaž, Mengeš,
Medvedova 10, vložek 1,062.000 SIT; Bo-
žič Vladimir, Jesenice, Kejžarjeva 32b, vlo-
žek 680.000 SIT; Božičko Tanja, Žabnica,
Srednje Bitnje 59, vložek 601.000 SIT;
Bobnar Janez, Cerklje, Velesovo 64, vlo-
žek 876.000 SIT; Bohinc Franc, Kranj, Tr-
boje 139, vložek 90.000 SIT; Bolta-Žužek
Mateja, Ljubljana, Brodarjev trg 13, vložek
1,423.000 SIT; Brežnik Marija, Celje, Po-
kopališka 4, vložek 847.000 SIT; Brečko
Milan, Ljubljana, Dolenjska c. 21, vložek
3,040.000 SIT; Brečko Zvonka, Ljubljana,
Dolenjska c. 21, vložek 900.000 SIT; Bre-
gar Milan, Domžale, Krožna pot 57, Prelog,
vložek 152.000 SIT; Breznik Veronika, Dra-
vograd, Velka 28a, vložek 854.000 SIT;
Bricman Franc, Prevalje, Prisoje 10, vložek
795.000 SIT; Brulc Jože, Novo mesto, Hru-
šica 26, vložek 701.000 SIT; Brunec Stan-
ko, Beltinci, Glavna ul. 68, Dokležovje, vlo-
žek 1,066.000 SIT; Brus Bogdan, Ljublja-
na, Cesta v Zgornji Log 79, vložek 957.000
SIT; Burkeljca Mojca, Ljubljana, Črtomirova
24, vložek 744.000 SIT; Burkeljca Stojan,
Kamnik, Fužine 10, vložek 1,022.000 SIT;
Butala Alojz, Črnomelj, Grič 4, vložek
890.000 SIT; Butara Stane, Ljubljana, Zvez-
da 18, vložek 1,506.000 SIT; Cekič Da-
niella, Ljubljana, Petrovičeva 21, vložek
967.000 SIT; Cigut Mladen, Murska Sobo-
ta, Mladinska 47, vložek 559.000 SIT; Ciu-

ha Erna, Ljubljana, Puhtejeva 6, vložek
1,190.000 SIT; Damiš Milan, Maribor, Vo-
dole 7, vložek 225.000 SIT; Deželak Silva,
Dobrna, Pristova 4, vložek 834.000 SIT;
Dekleva Tomaž, Pivka, Petelinje 11, vložek
653.000 SIT; Dolenšek Drago, Trebnje,
Levstikova 20, vložek 1,179.000 SIT; Dol-
ničar Frančiška, Ljubljana, C. Andreja Bi-
tenca 130, vložek 1,011.000 SIT; Drenik
Jože, Mirna Peč, Vihre 14, vložek
1,013.000 SIT; Drobnič Jernej, Ljubljana,
Fabianijeva 37, vložek 69.000 SIT; Duh Ma-
rijan, Juršinci, Kukava 23, vložek 636.000
SIT; Čebular Gregor, Škofljica, Nebčeva 30,
Lavrica, vložek 69.000 SIT; Čekeliš Slavko,
Ljubljana, Vidmarjeva 8, vložek 732.000
SIT; Čendak Damir, Dekani, Dekani 131a,
vložek 808.000 SIT; Erjavec Anica, Ljublja-
na, Stožice 60, vložek 1,217.000 SIT; Faj-
diga Robert, Šmarje, Šmarje 41, vložek
915.000 SIT; Ferlan Anton, Dol pri Ljublja-
ni, Pšata 10, vložek 1.105 SIT; Flak Boži-
dar, Selnica ob Dravi, Ravna ul. 17, vložek
734.000 SIT; Fleischman Karin, Ljubljana,
Linhartova 68, vložek 235.000 SIT; Flor-
jančič Breda, Ljubljana, Zlatek 43d, vložek
2,538.000 SIT; Frankarli Radovan, Šmar-
je, Šmarje 6b, vložek 926.000 SIT; Frankič
Oskar, Ljubljana, Rožna dolina C. III/15,
vložek 678.000 SIT; Frice Pavel, Črnomelj,
Jelšenik 21b, vložek 722.000 SIT; Gaber
Boštjan, Murska Sobota, Murska 55, Krog,
vložek 25.000 SIT; Gaberšek Matjaž, Ljub-
ljana, Vojkova c. 73, vložek 4,303.000 SIT;
Gajšek Stanko, Škofja vas, Prekorje 39a,
vložek 1,033.000 SIT; Gale Jože, Škoflji-
ca, Gumnišče 20, vložek 1,111.000 SIT;
Gašperin Florjan, Žirovnica, Rodine 6a, vlo-
žek 550.000 SIT; Gazvoda Anica, Otočec
ob Krki, Lutrško selo 5a, vložek 875.000
SIT; Gerdenc Alojz, Novo mesto, Gor. Kar-
teljevo 15, vložek 839.000 SIT; Glažar Vi-
lus, Postojna, Pod Ostrim vrhom 10a, vlo-
žek 525.000 SIT; Gliebe Valter, Dravograd,
Robindvor 122, vložek 1,049.000 SIT; Go-
lob Franko, Solkan, Med ogradami 6, vlo-
žek 940.000 SIT; Gorjan Stanislav, Vojnik,
Cesta talcev 21, vložek 676.000 SIT; Gor-
še Marjan, Črnomelj, Prečna ul. 1, vložek
770.000 SIT; Gorup Janko, Prestranek,
Matenja vas 3, vložek 127.000 SIT; Gošnik
Slavko, Fram, Zg. Ložnica 27, vložek
754.000 SIT; Grabar Janez, Prosenjakov-
ci, Selo 34, vložek 672.000 SIT; Grabec
Boris, Mavčiče, Jama 41, vložek 762.000
SIT; Grabec Boris, Mavčiče, Mavčiče 90,
vložek 2,698.000 SIT; Gregorič Alfred, Gra-
čišče, Sočerga 21, vložek 668.000 SIT;
Gregorič Denis, Gračišče, Sočerga 19, vlo-
žek 526.000 SIT; Grzetič Mariza, Koper,
Oljčna pot 9f, vložek 38.000 SIT; Guzej
Branko, Laško, Marija Gradec 63, vložek
502.000 SIT, Hafner Miha, Ljubljana, Po-
ljanski nasip 32, vložek 779.000 SIT; Han-
žič Marjan, Šenčur, Sveteljeva 22, vložek
811.000 SIT; Hiti Pavlica, Kočevje, Ul. He-
roja Marinclja 5, vložek 588.000 SIT; Hkavc
Alenka, Duplje, Spodnje Duplje 37a, vložek
583.000 SIT; Hlupić Radivoj, Šmarje pri
Jelšah, Šmarje pri Jelšah, vložek 779.000
SIT; Hočevar Stanislav, Šenčur, Sušnikova
1, vložek 1,111.000 SIT; Horvat Ivan, Ljub-
ljana, Rusjanov trg 6, vložek 26.000 SIT;
Hovnik Branka, Dravograd, Mariborska c.
39, vložek 100.000 SIT; Hribar Srečo,

Domžale, Krožna pot 25, Prelog, vložek
1,266.000 SIT; Hribar Tatjana, Domžale,
Krožna pot 25, Prelog, vložek 818.000 SIT;
Hrovatin Atnon, Škofije, Plavje 70, vložek
877.000 SIT; Hudin Ivan, Spodnji Ivanjci,
Ivanševski vrh 17, vložek 608.000 SIT; Hva-
la Damjan, Ljubljana-Polje, Črnivčeva 3, vlo-
žek 975.000 SIT; Istenič Arne, Gorenja vas,
Gorenja vas 27, vložek 253.000 SIT; Iste-
nič Bogo, Gorenja vas, Gorenja vas 27,
vložek 1,241.000 SIT; Istenič Tomaž, Pre-
serje, Jezero 37a, vložek 512.000 SIT; Ita-
lo Dejan, Mojstrana, Veliki breg 28, vložek
232.000 SIT; Ivanetič Martin Edvard, Novo
mesto, Mirana Jarca 15, vložek 3,000.000
SIT; Jakofčič Alojz, Črnomelj, Blatnik 2b,
vložek 865.000 SIT; Jakše Rosvita, Laško,
Trubarjevo nabrežje 1a, vložek 112.000
SIT; Jamnik Andrej, Ljubljana, Rozmanova
6, vložek 2,835.000 SIT; Jamnik Mihael,
Škofljica, Cesta ob barju 86, vložek
172.000 SIT; Janžič Tomo, Ljubljana, Vo-
dovodna 3a, vložek 972.000 SIT; Janežič
Franc, Ljubljana, Srednjevaška 37, vložek
1,073.000 SIT; Jenko Marija, Koper, Zlati-
čeva ul. 1, vložek 831.000 SIT; Jureš Mir-
ko, Koper, Gortanov trg 14, vložek 661.000
SIT; Kalan Franci, Mavčiče, Breg ob Savi
19, vložek 632.000 SIT; Kanazir Dragomir,
Ljubljana, Prvomajska 9, vložek 961.000
SIT; Kapele Marjan, Ljubljana, Brilejeva 22,
vložek 680.000 SIT; Karo Ivo, Celje, Tru-
barjeva 2, vložek 2,690.000 SIT; Kastelec
Tadej, Ljubljana, Krivec 3, vložek 933.000
SIT; Kaube Ljubo, Maribor, Zrkovci 30, vlo-
žek 779.000 SIT; Kaučič Gorazd, Ljublja-
na, Glavarjeva 12, vložek 1,643.000 SIT;
Kavrečič Žarko, Koper, Sv. Anton, Turki št.
7, vložek 112.000 SIT; Kepec Iztok, Dob,
Prešernova 1, vložek 400.000 SIT; Kepec
Janez, Dob, Prešernova 1, vložek 908.000
SIT; Klančar Darka, Kranj, Mandelčeva pot
13, vložek 945.000 SIT; Klemen Anton,
Planina, Planina 34, vložek 662.000 SIT;
Klenovšek Karmen, Ljubljana, Rusjanov trg
1, vložek 848.000 SIT; Klepac Jožica, Ko-
čevje, Streliška 11, vložek 564.000 SIT;
Klobas Marij, Koper, Škocjan 51, vložek
1,081.000 SIT; Kmetič Franc, Vodice, Do-
bruša 13, vložek 2,981.000 SIT; Koželj Jo-
že, Grosuplje, Sp. Slivnica 22, vložek
1,117.000 SIT; Kobetič Olgica, Ljubljana,
Jakčeva 2, vložek 669.000 SIT; Kobovc
Pavel, Dravograd, Sv. Bošljan 13, vložek
1,053.000 SIT; Kočar Heda, Dravograd,
Podgorje 51, vložek 908.000 SIT; Kočar
Marjan, Lukovica, Vrba 11, vložek
1,596.000 SIT; Kočevar Boris, Ljubljana,
Prešernova 16, vložek 3,021.000 SIT; Ko-
kelj Ivan, Gorenja vas, Kopačnica 8, vložek
148.000 SIT; Kolar Janko, Slovenske Ko-
njice, Mlinska 8a, vložek 845.000 SIT; Ko-
lar Miran, Vojnik, Nova cerkev 91, vložek
971.000 SIT; Kolšek Rajmund, Petrovče,
Kasaze 8, vložek 797.000 SIT; Komel Bo-
ris, Nova Gorica, Pod gričem 31, vložek
810.000 SIT; Komotar Ciril, Lukovica, Lu-
kovica 16, vložek 3,898.000 SIT; Konig
Franc, Planina, Planina 20a, vložek
741.000 SIT; Korbar Boris, Domžale, Ume-
kova 22, vložek 6,022.000 SIT; Koren Moj-
ca, Kočevje, Turjaška 4, vložek 664.000
SIT; Koščak Janez, Trebnje, Obrtniška 21,
vložek 1,302.000 SIT; Kosmač Zvonko,
Celje, Lokrovec 41, vložek 824.000 SIT;
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Kovačič Radko, Črnomelj, Metliška 33, vlo-
žek 769.000 SIT; Kovič Alojzij, Domžale,
Stara cesta 6, Prelog, vložek 985.000 SIT;
Kragolnik Ivan, Laško, Strmca 123, vložek
708.000 SIT; Kralj Jože, Ljubljana-Črnuče,
Pečnik 31, vložek 1,431.000 SIT; Kravcar
Anica, Otočec ob Krki, Lutrško selo 24,
vložek 1,192.000 SIT; Kreča Stanko, Dom-
žale, Gregorčičeva 8, vložek 952.000 SIT;
Kregar Ivan, Podplat, Kristan vrh 38a, vlo-
žek 828.000 SIT; Krevatin Robert, Piran,
Vialijeva 1, vložek 798.000 SIT; Krevh Jan-
ko, Dravograd, Vič 26b, vložek 963.000
SIT; Križman Franc, Postojna, Log 20, vlo-
žek 1,248.000 SIT; Kumše Janez, Ig, Vrb-
ljene 60, vložek 890.000 SIT; Kunstelj Než-
ka, Mengeš, Zavrti 41, vložek 673.000 SIT;
Kurent Jožica, Ljubljana, Rožičeva 7, vlo-
žek 1,334.000 SIT; Kušar Jernej, Mengeš,
Levstikova 1, vložek 1,086.000 SIT; Ku-
štrin Marjana, Ljubljana, Trebinjska 8, vlo-
žek 1,153.000 SIT; Lenič Jože, Šentjernej,
Šentjakob 6, vložek 897.000 SIT; Lepener
Anton, Maribor, Ul. Veljka Vlahoviča 61, vlo-
žek 784.000 SIT; Lepoša Stanislav, Mur-
ska Sobota, Lendavska 53, vložek 766.000
SIT; Lesjak Franc, Raka, Raka 99, vložek
1,030.000 SIT; Lesjak Milan, Petrovče, Pe-
trovče 235, vložek 783.000 SIT; Leskov-
šek Ljudmila, Šmartno v Rožni dolini, Slati-
na 4d, vložek 761.000 SIT; Ličen Danica,
Mengeš, Reboljeva 24, vložek 1,606.000
SIT; Likovič Anton, Ig, Ig 222, vložek
924.000 SIT; Lorbek Darja, Ljubljana, Ple-
teršnikova 17, vložek 582.000 SIT; Lužnic
Ivan, Dravograd, Meža 156, vložek
921.000 SIT; Lukan Filip, Radovljica, Kranj-
ska 18, vložek 1,131.000 SIT; Mahorčič
Bojan, Nova Gorica, Damber 27, vložek
1,033.000 SIT; Majdič Peter, Dol pri Ljub-
ljani, Brinje 3, vložek 995.000 SIT; Mako-
vec Gorazd, Ljubljana, Vodnikova 96a, vlo-
žek 1,229.000 SIT; Makovec Karmen, Ljub-
ljana, Vodnikova 96a, vložek 946.000 SIT;
Mal Maks, Radomlje, Krožna c. 23, vložek
1,306.000 SIT; Malerič Franc, Črnomelj,
Lojzeta Fabjana 5, vložek 1,637.000 SIT;
Marinšek Ema, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar
98, vložek 5,542.000 SIT; Marinšek Franc-
ka, Mengeš, Topole 9a, vložek 954.000
SIT; Mastnak Anton, Šentjur pri Celju, Gori-
čica 25, vložek 944.000 SIT; Matoz Jože,
Vače, Ržišče 7, vložek 423.000 SIT; Ma-
yer Franc, Zgornja Kungota, Jedlovnik 9,
vložek 695.000 SIT; Medic Sonja, Otočec
ob Krki, Gor. Kronovo 9, vložek 621.000
SIT; Mezgec Vojko, Kranj, Planina 8, vložek
1,105.000 SIT; Milavec Branko, Logatec,
Laze 65a, vložek 1,000.000 SIT; Miletič
Kristina, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 50,
vložek 1,211.000 SIT; Milosavljevič Nikola,
Celje, Goriška ul. 1, vložek 195.000 SIT;
Milovanovič Nada, Ljubljana, Brilejeva 8,
vložek 1,017.000 SIT; Mislej Zoran, Črni
kal, Črnoteče 21, vložek 45.000 SIT; Mlin-
šek Albert, Slovenske Konjice, Ul. dr. Ru-
dolfa 6, vložek 931.000 SIT; Močnik Bra-
ne, Lukovica, Krašnja 10, vložek 1,329.000
SIT; Močnik Ivanka, Ljubljana-Črnučec, C.
24. junija 46, vložek 813.000 SIT; Močnik
Romana, Lukovica, Krašnja 10, vložek
1,290.000 SIT; Momić Sandra, Ljubljana,
Ul. Bratov Učakar 54, vložek 221.000 SIT;
Morel Zdravko, Maribor, Goriška 4, vložek
676.000 SIT; Mulh Damjan, Ljubljana-Po-

lje, Klemenova 55, vložek 457.000 SIT;
Naglič Anton, Kočevje, Livold 22, vložek
288.000 SIT; Naraločnik Barbka, Ljublja-
na, Cesta na Loko 26, vložek 844.000 SIT;
Nemec Jože, Rogašovci, Večeslavci 38,
vložek 643.000 SIT; Nose Vojko, Izola, Na
terasah 4, vložek 597.000 SIT; Oblak Vera,
Ljubljana-Polje, Ul. Mirka Jurce 3, vložek
1,348.000 SIT; Obreza Marjana, Celje, Mi-
klošičeva 1, vložek 823.000 SIT; Operčkal
Ignac, Frankolovo, Lindek 12, vložek
859.000 SIT; Ošlak Marija, Ponikva, Srže-
vica 16a, vložek 686.000 SIT; Otoničar Vi-
li, Postojna, Tržaška 40, vložek 736.000
SIT; Pahor Darija, Ankaran, Hrvatini 205,
vložek 818.000 SIT; Pance Karol, Domža-
le, Bišče 21, vložek 609.000 SIT; Pavlič
Ivan, Domžale, Trnovče 7, vložek 998.000
SIT; Peklaj Marjan, Vrhnika, Drenov grič 26,
vložek 1,065.000 SIT; Penko Klavdij, Pre-
stranek, Matenja vas 50, vložek 631.000
SIT; Petrič Robert, Škofljica, Dolenjska c.
403, vložek 114.000 SIT; Petrič Saša,
Šmarje-Sap, Aškerčeva 34, vložek
3,227.000 SIT; Petz Sonja, Šmarje, Pom-
jan 41, vložek 790.000 SIT; Pfaifer Ivan,
Laško, Leskovca 18, vložek 677.000 SIT;
Pintar Sonja, Kranj, Pot v Bitnje 10, vložek
900.000 SIT; Pirc Slavka, Škocjan, Čučja
Mlaka, vložek 822.000 SIT; Pišek Alojz,
Mengeš, Finžgarjeva 13, vložek 818.000
SIT; Plešnar Marijana, Ljubljana, Rožna do-
lina C. VII/28, vložek 1,437.000 SIT; Plut
Alojz, Gradac v Beli krajini, Griblje 89b, vlo-
žek 730.000 SIT; Poderčnik Šrefan, Dra-
vograd, Velka 28, vložek 886.000 SIT; Po-
ljanšek Bogdan, Kamnik, Molkova pot 8,
vložek 3,393.000 SIT; Posega Klavdij, Izo-
la, Jagodje 68, vložek 864.000 SIT; Pre-
koršek Irena, Vojnik, Nova cerkev 29, vlo-
žek 807.000 SIT; Pucer Guerino, Koper,
Srebrničeva 4, vložek 916.000 SIT; Pucer
Valter, Koper, Dimnikarska 11a, vložek
893.000 SIT; Pučko Miroslav, Kranj, Hrast-
je 37, vložek 833.000 SIT; Rabuzin Bran-
ko, Laško, Debro 3, vložek 1,036.000 SIT;
Rahija Josip, Črnomelj, Kidričeva 25, vlo-
žek 804.000 SIT; Rataj Vitjan, Orehova vas,
Mariborska c. 50, vložek 673.000 SIT; Rav-
nikar Franc, Domžale, Gregorčičeva 9, vlo-
žek 969.000 SIT; Ravnikar Urška, Domža-
le, Gregorčičeva 9, vložek 385.000 SIT;
Režonja Stanislav, Stara Cerkev, Mlaka 8,
vložek 476.000 SIT; Rebec Matej, Koper,
Bonini 105, vložek 39.000 SIT; Rečnik Ro-
bert, Koper, Krožna c. 8, vložek 16.000
SIT; Remec Cvetka, Grosuplje, Šentjurij
104, vložek 90.000 SIT; Retuznik Tomi-
slav, Slovenske Konjice, Blato 14a, vložek
806.000 SIT; Ribnikar Alojz, Mengeš, Finž-
garjeva 1a, vložek 800.000 SIT; Ristić Sto-
jan, Koper, Cesta na Markovec 11, vložek
55.000 SIT; Rutar Gregor, Portorož, Seča
186, vložek 909.000 SIT; Rutar Lado, Vo-
dice, Selo pri Vodicah 7, vložek 3,090.000
SIT; Sabadin Zdenko, Šmarje, Gažon 11,
vložek 705.000 SIT; Sagadin Darko, Pra-
gersko, Stari log 29, vložek 670.000 SIT;
Sahernik Milan, Dravograd, Robindvor 139,
vložek 976.000 SIT; Šajn Anton, Ljubljana,
Snebersko naselje 7, vložek 1,930.000
SIT; Sajovic Janez, Šenčur, Luže 13, vlo-
žek 819.000 SIT; Sebanc Robert, Škoflji-
ca, Kamnikarjeva 30, vložek 157.000 SIT;
Selan Gregor, Ljubljana, Stanežiče 17a, vlo-

žek 1,013.000 SIT; Sentočnik Jasna, Škof-
ja vas, Škofja vas 52e, vložek 778.000 SIT;
Setnikar Mojca, Dobrova, Šujica 44, vložek
405.000 SIT; Simšič Milan, Planina, Plani-
na 197, vložek 737.000 SIT; Sinčič Matjaž,
Koper, Generala Levičnika 30a, vložek
252.000 SIT; Šink Jože, Cerklje na Gorenj-
skem, Sp. Brnik 37, vložek 1,064.000 SIT;
Škoda Marjan, Šentjernej, Ledeča vas 6,
vložek 882.000 SIT; Škorja Anton, Laško,
Poženelova 10, vložek 761.000 SIT, Škor-
nik Iztok, Koper, Krožna 10, vložek
1,065.000 SIT; Škrinjar Zvonko, Ljubljana,
Krivec 1, vložek 714.000 SIT; Skvarč Erik,
Nova Gorica, Vetrišče 24, vložek 688.000
SIT; Sladič Ana, Ljubljana, Scopolijeva 7,
vložek 4,130.000 SIT; Sovič Vincenc, Kam-
nik, Matije Blejca 12, vložek 1,114.000
SIT; Špringar Slavica, Novo mesto, Mestne
njive 8, vložek 777.000 SIT; Srebernič Ju-
lij, Nova Gorica, Za spomenikom 17, vložek
866.000 SIT; Štajmec Ljuba, Maribor, Pe-
krška 32, vložek 910.000 SIT; Stankovič
Snježana, Ljubljana, Jarška c. 16, vložek
945.000 SIT; Stare Albin, Bled, Rožna ul.
8, vložek 846.000 SIT; Šterk Franc, Škoc-
jan, Hrastulje 7, vložek 454.000 SIT; Stra-
žar Darinka, Radomlje, Kamniška 33, Pre-
serje, vložek 1,056.000 SIT; Stranščak Ne-
vija, Šmarje, Srgaši 35, vložek 910.000
SIT; Štupica Franc, Domžale, Bišče 9, vlo-
žek 1,237.000 SIT; Šturman Darjo, Koper,
Cesta I. istrske brigade 21, vložek
2,700.000 SIT; Šubelj Janez, Preddvor,
Hotemaže 2, vložek 842.000 SIT; Svetlin
Samo, Domžale, Krožna pot 5, Prelog, vlo-
žek 910.000 SIT; Tasič Silvo, Novo mesto,
Ul. Slavka Gruma 32, vložek 1,120.000
SIT; Terkaj Marjan, Otočec ob Krki, Herinja
vas 5, vložek 640.000 SIT; Tomc Janez,
Ljubljana, Trinkova 58, vložek 854.000 SIT;
Tomšič Boštjan, Portorož, Šentjane 57, vlo-
žek 114.000 SIT; Trebovc Matija, Loče pri
Poljčanah, Žice 66, vložek 708.000 SIT;
Tropenauer Anton, Gornja Radgona, Norič-
ki vrh 21, vložek 439.000 SIT; Truppe Taj-
da, Ljubljana, Miklošičeva 34, vložek
941.000 SIT; Udovč Alojz, Tržišče, Malko-
vec 10, vložek 961.000 SIT; Udovič Miro,
Planina, Planina 122a, vložek 582.000 SIT;
Uhan Alojz, Trebnje, Dol. nemška vas 29,
vložek 1,131.000 SIT; Ušlakar Milan,
Preddvor, Breg ob Kokri 14, vložek
1,047.000 SIT; Vajda Frančiška, Domžale,
Podrečje 88, vložek 851.000 SIT; Vatič Ma-
rino, Koper, St. Anton Škofarji 5, vložek
896.000 SIT; Vdovič Franci, Kamnica, Krat-
ka ul. 7, vložek 843.000 SIT; Veber Dami-
jan, Ljubljana, Maistrova 8, vložek 35.000
SIT; Veber Janez, Kranjska Gora, Podkoren
38, vložek 687.000 SIT; Vehovar Dušan,
Slovenske Konjice, Preloge 2, vložek
689.000 SIT; Velikonja Darko, Nova Gori-
ca, Grčna 39, vložek 1,082.000 SIT; Ver-
bič Janez, Ljubljana, Ocvirkova 53, vložek
1,172.000 SIT; Vidali Zorko, Koper, Čev-
ljarska 5, vložek 765.000 SIT; Vidmar Jer-
nej, Šenčur, Voklo 72a, vložek 1,046.000
SIT, Vičič Rihard, Ljubljana-Šentvid, Prušni-
kova 2, vložek 2,319.000 SIT; Vodopija
Janez, Ljubljana, Rožna dolina C. III/13,
vložek 595.000 SIT; Vodopivec Stanislav,
Kostanjevica na Krki, Dobe 18, vložek
986.000 SIT; Volaj-Korelič Irena, Ljubljana,
Puhova 9, vložek 2,980.000 SIT; Vratarič
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Franc, Bogojina, Filovci 1, vložek 580.000
SIT; Vrhovšek Konrad, Hoče, Polana 17a,
vložek 546.000 SIT; Vrhunc Marija, Ljublja-
na-Šentvid, Prušnikova 70, vložek 979.000
SIT; Vukić Danijela, Ljubljana, Viška c. 49c,
vložek 92.000 SIT; Zabukovšek Vlado,
Dramlje, Laze 25a, vložek 765.000 SIT;
Zadrgal Veronika, Komenda, Glavarjeva 45,
vložek 994.000 SIT; Zakelšek Alojz, Celje,
Lisce 6, vložek 795.000 SIT; Zbašnik An-
ton, Kočevje, Šalka vas 153, vložek
725.000 SIT; Zidar Janko, Velike Lašče,
Male Lašče 111, vložek 605.000 SIT; Zi-
dar Vojko, Ljubljana-Šentvid, Prušnikova 70,
vložek 503.000 SIT; Zorčec Silva, Ljublja-
na, Glinškova ploščad 16, vložek
1,028.000 SIT; Zorko Milena, Celje, Ška-
pinova 12, vložek 322.000 SIT; Zupanc
Branko, Vojnik, Cesta ob Hudinji 6, vložek
974.000 SIT; AMD FERROMOTO, Mari-
bor, Pobežka 20, vložek 1,000.000 SIT;
AMD Pinko Tomažič, Portorož, Strunjan 23,
vložek 300.000 SIT; AMD Boris Vinter, Polj-
čane, Poljčane, vložek 100.000 SIT; AMD
Domžale, Domžale, Krakovska 18, vložek
500.000 SIT; AMD Dravograd, Dravograd,
Mariborska 60, vložek 100.000 SIT; AMD
Gorica, Solkan, C. IX. korpusa 48, vložek
1,500.000 SIT; AMD Izlake, Izlake 3, vlo-
žek 100.000 SIT; AMD Kranj, Kranj, Jezer-
ska 53, vložek 1,000.000 SIT; AMD Laško,
Laško, Savinjsko nabrežje 2, vložek
300.000 SIT; AMD Litija, Litija, Podkraj 6,
vložek 350.000 SIT; AMD Mengeš, Men-
geš, Trdinov trg 14, vložek 500.000 SIT;
AMD Šenčur, Šenčur, Stranska pot 1, vlo-
žek 300.000 SIT; AMD Slovenija-avto, Ljub-
ljana, Celovška 150, vložek 50.000 SIT;
AMD Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi, Ga-
silska cesta 9, vložek 300.000 SIT; AMTD
Tolmin, Tolmin, Ul. padlih borcev 1, vložek
70.000 SIT; AMTK Ljubljana, Ljubljana, Dal-
matinova 6, vložek 7,000.000 SIT; Avto-
moto društvo TAM, Maribor, Ptujska 40,
vložek 1,000.000 SIT; Avto-moto društvo
Žirovnica, Žirovnica 61, vložek 50.000 SIT;
Avto-Mototouring klub, Koper, Prešernov trg
4, vložek 2,000.000 SIT, vsi vstopili 12. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Korbar Boris, razrešen 12. 12. 1996;
član uprave Brečko Milan, Ljubljana, Dolenj-
ska cesta 21, imenovan 12. 12. 1996, ki
do imenovanja predsednika uprave spreje-
ma poslovne odločitve ter zastopa in pred-
stavlja družbo skupno z Ireno Volaj-Korelič;
članica uprave Volaj-Korelič Irena, Ljublja-
na, Puhova 9, imenovana 12. 12. 1996, ki
do imenovanja predsednika uprave spreje-
ma poslovne odločitve ter zastopa in pred-
stavlja družbo skupaj z Brečko Milanom.

Člani nadzornega sveta: Perko Boris,
Korbar Boris, Pavlin Ignac in Kralj Jože, vsi
vstopili 12. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-

zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, 64120 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 67200
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;

8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 91120 Dejavnost stro-
kovnih združenj.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 4.
točki statuta z dne 12. 12. 1996, da se os-
novni kapital poveča za 561.470.000 SIT.

Rg-111061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01290 z dne 15. 7. 1997
pod št. vložka 1/29492/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1125354
Firma: PROTON AVTO, družba za pro-

dajo avtomobilov in rezervnih delov,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: PROTON AVTO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rezar Andrej, Medvode, Va-

še 30f, vstop 12. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prijatelj Vojko, Vrhnika, Gradišče
14c, imenovan 12. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju po-
slov, katerih vrednost presega 10.000 DEM
tolarske protivrednosti, ki jih sklepa s so-
glasjem družbenika družbe, pri sklepanju
pogodb o odtujevanju ali obremenjevanju
nepremičnin in osnovnih sredstev družbe
ter pri dajanju poroštev in avalov.

Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 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 rezervni deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi 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; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52488 Trgovina
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na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5150 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111062
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01447 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa ATOS-SG, trgovina z
gospodinjskimi aparati in drugim potro-
šnim blagom, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska c. 55c, sedež: Slovenska c. 55c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12757/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, zastopnika in pooblastil di-
rektorja s temile podatki:

Matična št.: 5498902
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Kampjut Gregor, Ljubljana, Novo Po-
lje c. VII/29, razrešen 14. 2. 1997 in po-
novno imenovan za direktorja, ki kot poslo-
vodja na lastno odgovornost vodi posle druž-
be in jo zastopa brez omejitev, razen v
naslednjih primerih: razpolaganje z nepre-
mičninami družbe, obremenjevanje nepre-
mičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in
dajanje finančnih kreditov, garancij oziroma
drugih poroštev, pogodb s principali; naje-
manje tujih in oddajanje lastnih poslovnih
prostorov; sklepanje leasing in kreditnih po-
godb, ki niso vezane na predmet poslova-
nja družbe; investicije v nepremičnine in dru-
ga osnovna sredstva nad vrednostjo 3.000
DEM; sklepanje dolgoročnih pogodb za sto-
ritve zunanjih izvajalcev in pogodb za stori-
tve zunanjih izvajalcev v vrednosti nad 3.000
DEM; sklepanje vseh poslov za storitve, ki
jih sicer za družbo lahko opravijo druga pod-
jetja skupine Avtotehna, s podjetji izven sku-
pine Avtotehna. V naštetih primerih mora
direktor pred sklenitvijo posla dobiti soglas-
je upravnega odbora. Dokumente v nave-
denih poslih mora sopodpisati prokurist;
prokurist Bajuk Janez, Novo mesto, Irča vas
36, imenovan 14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Rg-111063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01850 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa TISCON MAHONJKO &
PARTNER, Storitve in prodaja, d.n.o., se-
dež: Keršičeva cesta 22a, Trbovlje, pod
vložno št. 1/28283/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5948690
Dejavnost, vpisana dne 27. 5. 1997:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-

javnosti; 8042 Drugo izobraževanje, 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-111065
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02125 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa GROS-M, trgovsko pod-
jetje na veliko in malo, d.o.o., Ljubljana,
Prušnikova 95, sedež: Prušnikova 95,
Ljubljana, pod vložno št. 1/11687/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in dopolnitev dejavnosti, imenovanje di-
rektorja, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5475201
Firma: GROS-M, trgovsko podjetje na

veliko in malo, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 36
Osnovni kapital: 4,863.450,60 SIT
Ustanovitelj: Fišer Pavle, Ljubljana, Grud-

nova ulica 7, vstop 4. 3. 1991, vložek
4,863.450,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Lampe Bernarda, Domžale, Ljub-
ljanska c. 90, imenovana 4. 4. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev kot komercialna
direktorica.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, 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; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 554403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
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zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 6. 1997:
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Rg-111067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02164 z dne 29. 5. 1997
pri subjektu vpisa SLEJKO, družba za
opravljanje prevozov in selitev, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Robičeva 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/05860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
akta o ustanovitvi z dne 2. 4. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5664004
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156

Rg-111071
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02767 z dne 27. 6. 1997
pod št. vložka 1/11687/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5475201002
Firma: GROS-M, trgovsko podjetje na

veliko in malo, d.o.o., Poslovna enota
MERKUR GROS-M, tehnična trgovina

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Cerkno, Močnikova 2
Ustanovitelj: GROS-M, trgovsko podjet-

je na veliko in malo, d.o.o., Ljubljana, Pru-
šnikova 36, vstop 4. 4. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fišer Pavle, Ljubljana, Grudnova 7,
imenovan 4. 3. 1991, zastopa podružnico
brez omejitev; družbenica Lampe Bernar-
da, Domžale, Ljubljanska c. 90, imenovana
4. 4. 1997, zastopa podružnico kot komer-
cialna direktorica, brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo, 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-

delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih 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 brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, 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; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki

in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih, 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74820 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-111072
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02910 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa NOVUM, center za teh-
nološke inovacije in trgovino, d.o.o., se-
dež: Celovška 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01208/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5004284
Ustanovitelja: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, izstop 8. 5. 1997;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, izstop
24. 4. 1997; Kmečki sklad 2, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, Miklo-
šičeva 4, vstop 8. 5. 1997, vložek
12,620.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja d.d., Ljubljana, iz-
stop 24. 4. 1997; Kmečki sklad 1, d.d.,
pooblaščena investicijska družba, Ljublja-
na, Miklošičeva 4, vstop 24. 4. 1997, vlo-
žek 4,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02966 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/29487/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1193481
Firma: OSNOVNA ŠOLA BRINJE, GRO-

SUPLJE
Skrajšana firma: OŠ BRINJE, GROSUP-

LJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1290 Grosuplje, Adamičeva

cesta 29
Ustanovitelj: Občina Grosuplje, Grosup-

lje, Kolodvorska 2, vstop 5. 3. 1997, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žitnik Olga, Grosuplje, Za gasilskim
domom 6, imenovana 15. 3. 1997, zastopa
zavod brez omejitev, kot v.d. ravnateljica.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje; 80103 Dejavnost zavodov za izobraže-
vanje otrok z motnjami v razvoju.

Rg-111074

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03079 z dne 18. 7. 1997
pod št. vložka 1/29502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki.

Matična št.: 1196138
Firma: JAVNO PODJETJE »JUGOSLO-

VENSKI AEROTRANSPORT«, BEOGRAD,
podružnica JAT - YUGOSLAV AIRLINES,
LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Slomškova 1
Ustanovitelj: Javno podjetje Jugosloven-

ski aerotransport, Beograd, Novi Beograd,
Hošiminova 16, vstop 27. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mravljević Savo, Ljubljana, Kolodvor-
ska 20a, imenovan 27. 6. 1997, zastopa
podružnico brez omejitev, kot direktor tuje
podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1997:
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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;

6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-111075

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03174 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKI ETNO-
GRAFSKI MUZEJ, p.o., sedež: Prešerno-
va cesta 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/00968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki.

Matična št.: 5052653
Sedež: Ljubljana, Metelkova 2

Rg-111077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03370 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa ALBE, podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 123,
Ljubljana-Šiška, pod vložno št.
1/19639/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopni-
ka, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 10. 6.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5716802
Ustanovitelj: Adam Pavel, izstop 10. 6.

1997; Adam Bernard, Ljubljana, Lesno br-
do 19, vstop 10. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Adam Pavel, Ljubljana, Celovška 123,
razrešen 10. 6. 1997 in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo brez omejitev,
kot samostojni svetovalec; direktor Adam
Bernard, imenovan 10. 6. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 3661 Proizvodnja bižuterije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo, 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki

široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirska storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03382 z dne 26. 6. 1997
pod št. vložka 1/29395/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1196618
Firma: BEBETA, d.o.o., trgovsko

uvozno izvozno podjetje, Ljubljana
Skrajšana firma: BEBETA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Partizanska ulica 19
Osnovni kapital: 1,609.950 SIT
Ustanovitelj: Beličič Borut, Ljubljana, An-

žurjeva ul. 14d, vstop 28. 5. 1997, vložek
1,609.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beličič Borut, imenovan 28. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov, 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;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati, 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 5165 Trgovi-
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na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111080

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03492 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA FRAN-
CA ŠTURMA ŠIŠKA - BEŽIGRAD, Ljublja-
na, sedež: Celovška 98, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01301/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5090024000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Furlan Mojca, Ljubljana, Celovška
144, imenovana 20. 1. 1997, zastopa  brez
omejitev, kot pomočnica ravnatelja.

Rg-111081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03577 z dne 15. 7. 1997
pri subjektu vpisa UNINET, informacijski
inžiniring, d.o.o., sedež: Bratov Učakar
58, Ljubljana, pod vložno št. 1/26806/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov in deležev ter družbene pogodbe z
dne 11. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5913527
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar

56-58
Osnovni kapital: 12,119.000 SIT
Ustanovitelji: Košir Borut, Žabnica, Zgor-

nje Bitnje 276, vstop 22. 9. 1995, vložek
3,675.692,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Močilnikar Anton, Ljubljana, Jakčeva
ulica 39, vložek 3,857.477,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Močnik Borut, Ljub-
ljana, Einspilerjeva ulica 16, vstop 22. 9.
1995, vložek 1,838.452,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Simončič Simon, Ljub-
ljana, Herbersteinova ulica 55, vstop 22. 9.
1995, vložek 1,838.452,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja, Morn Maksimiljan, Ljub-
ljana, Celovška cesta 181, vstop 11. 6.
1997, vložek 908.925 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-111084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/04151 z dne 15. 7. 1997
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA ŽELIMLJE,
Želimlje 46, Škofljica, sedež: Želimlje
46, Škofljica, pod vložno št. 1/12820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5502098000
Skrajšana firma: GIMNAZIJA ŽELIMLJE
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kuralt Marjana, razrešena 10. 7.
1997; zastopnik Ciglar Anton, Ljubljana,
Rakovniška ulica 6, imenovan 5. 7. 1997,
zastopa zavod brez omejitev, kot ravnatelj.

Rg-111099
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 95/04040 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa HIDROX, gradbeništvo,
d.o.o., Ljubljana, Vodmatska 2, sedež:
Vodmatska 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/23646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deleža,
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo družbene pogodbe z
dne 30. 6.1995 s temile podatki:

Matična št.: 5775337
Ustanovitelj: Mušič Fadil, Ljubljana, Vod-

matska 2, vstop 9. 6. 1993, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Laliž Djordje, izstop 30. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lalić Djordje, razrešen 30. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 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; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in

opreme v najem; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-111100
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00093 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa STRIP’S, d.o.o., podjet-
je za svetovanje, trženje in proizvodnjo,
Mlinše 33, Izlake, sedež: Mlinše 33, Izla-
ke, pod vložno št. 1/25938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in družbene pogodbe z dne
10. 1. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5871603
Ustanovitelj. Smrkolj Metka, izstop 15. 12.

1995; Smrkolj Tomaž, Izlake, Mlinše 33, vs-
top 15. 12. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111101
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/00104 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa AKTIVA-SALDO, podjet-
je za finančno-računovodski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Na gmajni 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09362/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 11. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5427797
Firma: AKTIVA-SALDO, Podjetje za fi-

nančno-računovodski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Osterčeva 2

Sedež: Ljubljana, Osterčeva 2
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:

72300 Obdelava podatkov; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111104
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/04824 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa NAIX, svetovanje, infor-
macije, načrtovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jeranova 15, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27677/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5935440
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 9

Rg-111105
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05195 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa METALKA INTER, Pod-
jetje za trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Plemljeva 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be z dne 9. 10. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5742153
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1997:

5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
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drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-111106
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 96/05237 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa CIM, consulting, inženi-
ring in marketing, d.o.o., Ljubljana, Prek-
murska ulica 6, sedež: Prekmurska ulica
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/02071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in družbene
pogodbe z dne 14. 10. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5286166
Ustanovitelj. Primec Mitja, izstop 14. 10.

1996; Hrovat Mirko Matjaž, Ljubljana, Her-
bersteinova 14, vstop 3. 4. 1989, vložek
1,001.333,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111107
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01696 z dne 22. 7. 1997
pri subjektu vpisa LUNDBECK - PHARMA,
Svetovalno podjetje, d.o.o., sedež: Tr-
žaška c. 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/27720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5936454
Ustanovitelj: LUNDBECK ARZNEIMIT-

TEL GMBH, izstop 31. 12. 1996; H. LUN-
DBECK A/S, Kopenhagen, Danska, Ottilia-
vej 9, vstop 31. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111109
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01846 z dne 21. 7. 1997
pod št. vložka 1/29508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1192167
Firma: CA-LEASING TERRA, poslova-

nje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: CA-LEASING TERRA,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: CA-LEASING GMBH, Du-

naj, Avstrija, Wiedner Hauptstrasse 56, vs-
top 28. 2. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Stadler Axel Josef, Breitenfurt, Av-
strija, Laaberstrasse 11a, imenovan 28. 2.

1997, zastopa družbo brez omejitev, kot
poslovodja; prokurist Kristan Marjan, Ljub-
ljana, Smrtnikova 4, imenovan 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih 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.

Rg-111111
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/02595 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa INOR, OSVALD IN
DRUŽBENIK, proizvodnja, storitve in tr-
govina, k.d., sedež: Cesta na Ugar 3, Rib-
nica, pod vložno št:. 1/26533/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, zastopnika in družbene po-
godbe z dne 1. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5891299
Ustanovitelja: Novak Kristina, izstop

15. 4. 1997; Osvald Filip, Ribnica, Jurjevi-
ca 51a, vstop 15. 4. 1997, vložek 400 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Osvald Lidija, Ribnica, Jurjevica 51a,
izstopila in ponovno vstopila v družbo 15. 4.
1997, vložek 1.600 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Osvald Lidija, razrešena 15. 4.
1997; direktor Osvald Filip, imenovan
15. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03719 z dne 21. 7. 1997
pod št. vložka 1/29507/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1198122
Firma: VEL KABEL, Trgovina z elektro-

materialom in storitvami, d.o.o., Abra-
mova 17, Ljubljana

Skrajšana firma: VEL KABEL, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Abramova 17
Osnovni kapital: 1,719.300 SIT
Ustanovitelj: Velkavrh Igor, Ljubljana,

Abramova 17, vstop 23. 6. 1997, vložek
1,719.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Velkavrh Igor, imenovan 23. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1997:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74400 Ekonomsko propagiranje.

Rg-111117

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03738 z dne 10. 7. 1997
pod št. vložka 1/29472/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1198173
Firma: EL DORADO LEISURE PARCS

& CASINOS INTERNATIONAL, počitniško
zabaviščni parki, d.o.o.

Skrajšana firma: EL DORADO LEISURE
PARCS & CASINOS INTERNATIONAL ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Slovenska cesta 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kržan Ivan, Ljubljana, Slo-

venska cesta 9b, vstop 24. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kržan Ivan, imenovan 24. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
01131 Vinogrdništvo; 01132 Sadjarstvo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15520
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
15820 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslsikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
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na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov, 55120 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 55220 Stori-
tve kampov; 55230 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, 70100 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, 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;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111118
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03743 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa EKSKLUZIV, Rent a car,
d.o.o., Dol pri Ljubljani, Novo Vinje 59,
sedež: Novo Vinje 59, Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/21656/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-

me, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, deležev, zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5729068
Firma: ANGORA, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: ANGORA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Rakovniška 6
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Dušan, izstop

30. 5. 1997; Zupanc Hana, izstop 30. 5.
1997; Oblak Marjetica, Ljubljana, Marčen-
kova 15, vstop 30. 5. 1997, vložek 30.030
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Vidmar An-
dreja, Ljubljana, Pot v Hrastovec 10, vstop
30. 5. 1997, vložek 30.030 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Knap Marta, Ljublja-
na-Polje, Polje cesta VI/26, vstop 30. 5.
1997, vložek 30.030 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Luzar Alenka, Ljubljana, Šišen-
ska 7, vstop 30. 5. 1997, vložek 30.030
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Abunar
Ana, Mengeš, Liparjeva 37, vstop 30. 5.
1997, vložek 9.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tomšič Jožica, Ljubljana, Rocen-
ska 43, vstop 30. 5. 1997, vložek 9.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Alič Erik,
Ljubljana, Reboljeva 6, vstop 30. 5. 1997,
vložek 190.080 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; START, Svetovalna hiša d.o.o.,
Ljubljana, Jadranska 18, vstop 30. 5. 1997,
vložek 660.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja, Seeliger Winfried, Aschau/Chiem-
gau, Nemčija, Scheibenwandstr. 4a, vstop
30. 5. 1997, vložek 660.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Dušan, razrešen 30. 5.
1997; zastopnica Zupanc Hana, razrešena
30. 5. 1997; direktor Alič Erik, imenovan
30. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1997:
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim

posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

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

Rg-111120
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03803 z dne 10. 7. 1997
pod št. vložka 1/29471/00 vpisalo v sodni
register teg sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1198220
Firma: MMC & CO., d.o.o., Upravljanje

z nepremičninami, Ljubljana
Skrajšana firma: MMC & CO., d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Martin, Medvode,

Spodnje Pirniče 20b, vstop 17. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovač Martin, imenovan 17. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
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jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina nadrobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na

drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-111121
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03818 z dne 8. 7.1997 pri
subjektu vpisa ENEJA, d.o.o., družba za
čiščenje, trgovino in storitve, Ljubljana,
sedež: Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/28259/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5952751
Ustanovitelj: Čelik Emilija, izstop 24. 6.

1997; Flegar Miro, Ljubljana, Beblerjev trg
14, vstop 24. 6. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čelik Emilija, razrešena 24. 6.
1997; direktor Flegar Miro, imenovan
24. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111123
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/04402 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa CM-SLOMAK, trgovina,
storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Draga 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11956/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5482461
Sedež: Ljubljana, Žaucarjeva 2a

Rg-111128
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03758 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/29484/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 1198289
Firma: CIBA SPEZIALITATENCHEMIE

SERVICES AG, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: CIBA SPEZIALITATENCHE-

MIE SERVICES AG, Basel, Klybeckstrasse
141, vstop 16. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gracelj Anton, Brezovica, Na Brezno

5, imenovan 16. 4. 1997, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-111130
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03243 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa B. & Z., Inženiring za
izobraževanje, svetovanje in raziskave,
d.o.o., Ljubljana-Polje, Cesta XXVI/3b,
sedež: Polje, Cesta XXVI/3b, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14789/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja, zastopnika, dejavnosti in druž-
bene pogodbe z dne 3. 6. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5554748
Ustanovitelj: Babič Srečko, Ljubljana,

Prušnikova 8, vstop 18. 12. 1991, vložek
753.076,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zagorc Stojan, Ljubljana, Polje C.
XXVI/3b, razrešen 3. 6. 1997 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Babič Srečko, razrešen 3. 6.
1997 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo,
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 1030
Pridobivanje šote; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1412 Pridobiva-
nje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobi-
vanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramo-
za in peska; 1422 Pridobivanje gline in kao-
lina; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druge predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja te-
stenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
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ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Pleme-
nitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1760 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
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;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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; 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-

na; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3350 Proizvodnja ur; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,

usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki, 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami, 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi troji 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;
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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); 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; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu, 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanja s holding družbami, 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 foto-
grafska dejavnost, 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.; 9120 Dejavnost
sindikatov; 9131 Dejavnost verskih organi-
zacij; 9132 Dejavnost političnih organizacij;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-111131
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03269 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa GRIFON, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Cesta
4. maja 18, Cerknica, Pod vložno št.
1/27714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in družbene pogodbe z dne
3. 6. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5938112
Ustanovitelja: Repše Bogdan, Cerknica,

Primšarjeva ulica 13, vstop 28. 2. 1996,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Strohsack Mitja, Rakek, Cesta pod
Tičnico 15, vstop 3. 6. 1997, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Strohsack Mitja, imenovan 3. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-111133

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02518 z dne 11. 7. 1997 pri
subjektu vpisa INTERDOM-NEPRE-
MIČNINE, podjetje za promet nepremič-
nin, d.d., Ljubljana, sedež: Kolodvorska
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/22883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 9. 4. 1997, spremem-
bo firme, članov nadzornega sveta, uprave in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5759811
Firma: INTERDOM-NEPREMIČNINE,

Podjetje za promet nepremičnin, d.d.
Skrajšana firma: INTERDOM-NEPRE-

MIČNINE, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Winkler Aleš, razrešen 21. 4. 1997;
družbenik Toš Frano, Ljubljana, Prešernova
6, razrešen 21. 4. 1997 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnica Žerjal Milena, razrešena 21. 4.
1997.

Člani nadzornega sveta: Winkler Aleš,
izstopil 24. 12. 1996; Žerjal Milena in Toš
Frano, izstopil 9. 4. 1997; Gibičar Toš Na-
taša, Bohnec Franc, Babšek Franc, Starič
Stane in Sotošek Iztok, vsi vstopili 9. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 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, 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 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;
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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
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drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili, 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5150 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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, 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; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti, 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111134
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03038 z dne 10. 7. 1997

pri subjektu vpisa STEIRERBRAU, družba
za marketing in prodajo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Nazorjeva 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25940/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5879523
Sedež: Ljubljana, Resljeva 44.

Rg-111136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03288 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa HOECHST SCHERING
AGREVO, Trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Tržaška 132, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26663/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in družbene pogodbe z dne 5. 6.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5912741
Osnovni kapital: 8,244.028,67 SIT
Ustanovitelj: HOECHST SCHERING

AGREVO GMBH, Berlin, Reinickendort, Mi-
raustrasse 54, vstop 21. 7. 1995, vložek
8,244.028,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111137
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03716 z dne 10. 7. 1997
pod št. vložka 1/29467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 1198114
Firma: FEROELEKTRO, trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: FEROELEKTRO d.d., SO

p.o., Sarajavo, Maršala Tita 48, vstop 9. 6.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SAR-EMO d.o.o., Trgovina in
svetovanje, Ljubljana, Dunajska cesta 156,
vstop 9. 6. 1997, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Hujić Amir, Sarajevo, Marcela Šnaj-
dera 6, imenovan 9. 6. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Zemljarič Janez,
Ljubljana, V Murglah 147, imenovan 9. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 5262
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Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-111139
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 97/03993 z dne 9. 7. 1997 pri
subjektu vpisa ŠIV, servis in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 72, sedež: Du-
najska 405, Ljubljana, pod vložno št.
1/13646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 3749/96 - po-
pravek sedeža v opisu firme s temile podatki:

Matična št.: 5525896
Firma: ŠIV, servis in trgovina, d.o.o.,

Dunajska 405, Ljubljana.

Rg-111140
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/03290 z dne 9. 7. 1997
pod št. vložka 1/19211/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev domače
podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5695244002
Firma: A3, Agencija za prevajanje,

d.o.o., Podružnica Cvetličarna ACI,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
sedež: Ljubljana, Dunajska cesta 158
Ustanovitelj: A3, Agencija za prevajanje,

d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 1, vstop
7. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vidmar Andreja, Ljubljana, Sloven-
ska cesta 1, imenovana 2. 6. 1997, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1997:
52482 Dejavnost cvetličarn; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-.111141

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/003600 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa DAEWOO MOTOR, trgo-
vina in zastopanje, d.o.o., sedež: Stegne
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/28336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, deleža in druž-
bene pogodbe z dne 19. 6. 1997 s temile
podatki:

Matična št.: 5971519
Osnovni kapital: 231,500.000 SIT
Ustanovitelj: DAEWOO HANDELS

GMBH, Frankfurt/Main, Nemčija, Hahn-
strasse 31-35, vstop 22. 8. 1996, vložek
231,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-111142

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02694 z dne 8. 7. 1997

pri subjektu vpisa MIKROCOP, prodaja,
servisiranje in proizvodnja biro opreme,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 9a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5346410
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 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; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-111143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 97/01192 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa HIBISKUS, Družba za
trgovino, zastopanje, marketing, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Puhova 10, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev, uskladitev dejavnosti
in spremembo družbene pogodbe dne
27. 5. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5288061
Osnovni kapital: 64,987.364,25 SIT
Ustanoviteljica: Čenčič Vera, Ljubljana,

Ob Sotočju 12, vstop 4. 4. 1990, vložek
64,987.364,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano 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 oblači-
li in obutvijo; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 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;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-111144
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03235 z dne 8. 7. 1997 pod št. vložka
1/29458/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196391
Firma: MIKUŠ EKSPRESS, kurirske

storitve, oglaševanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIKUŠ EKSPRESS,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinškova

ploščad 4
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Mikuš Borut, Ljubljana,

Glinškova ploščad 4, vstop 29. 5. 1997,
vložek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikuš Borut, imenovan 29. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 22130
Izdajanje revij in periodike; 22150 Drugo
založništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 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; 50303
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Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 64120 Kurirske storitve, razen javnih

poštnih storitev; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 80410
Dejavnost vozniških šol; 92330 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-111146
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03291 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa A3, Agencija za prevajanje, d.o.o.,
sedež: Slovenska cesta 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti ter naslova ustanoviteljice in zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5695244
Ustanoviteljica: Vidmar Andreja, Ljublja-

na, Slovenska cesta 1, vstop 25. 3. 1992,
vložek 1,500.053 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vidmar Andreja, imenovana 25. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1997: 511
Posredništvo; 517 Druga trgovina na de-
belo; 553 Gostinske storitve prehrane;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 6. 1997.

Rg-111147

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02827 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DMA, družba za producentsko de-
javnost in elektronske medije, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Samova 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14839/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5552117
Firma: ARXEL TRIBE, Družba za pro-

ducentsko dejavnost in elektronske me-
dije, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ARXEL TRIBE, d.o.o.,
Ljubljana

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 5. 1997.

Rg-111149
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03239 z dne 3. 7. 1997 pod št. vložka
1/29436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196405
Firma: ESPE, trgovina in gostinstvo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 153
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pevec Tomaž, Velenje, Šer-

cerjeva cesta 20, Korenčan Renato, Ljub-
ljana, Rožanska ulica 1, in Rotovnik Zoran,
Mengeš, Trzinska c. 11, Loka pri Mengšu,
vstopili 12. 5. 1997, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pevec Tomaž, imenovan 12. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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 opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgo-
vina 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
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lo ali po pogodbi; 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 vse, razen posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-111150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03296 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa POLONEZ-AVTO, d.o.o. za trgovi-
no, izvoz in uvoz, sedež: Vošnjakova 14-
16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25796/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in zastopnika ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5865891
Firma: TORO AVTO, trgovina, izvoz,

uvoz in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TORO AVTO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 152
Ustanovitelj: Jesih Jakob, Zorko Tanja in

Dolenc Matija, izstopili 15. 5. 1997; Jesih
Aleš, Ljubljana, Suhadolčanova ulica 17,
vstopil 15. 5. 1997, vložil 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorko Tanja, razrešena 16. 5.
1997; direktor Jesih Aleš, imenovan 16. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 60240
Cestni tovorni promet; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 5. 1997.

Rg-111151

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03571 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PRIMATON PEKLAJ & CO., trgovi-
na, zastopstva, d.n.o., Ljubljana, Sloven-
ska 55, sedež: Slovenska 55, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06445/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5417724
Firma: PRIMATOM PEKLAJ & CO., tr-

govina, zastopstva, d.n.o.
Skrajšana firma: PRIMATOM PEKLAJ &

Co., d.n.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci c.
III/4

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-111152
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03242 z dne 3. 7. 1997 pod št. vložka
1/29438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196413
Firma: RAM-INVEST, podjetje za inve-

sticijski inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: RAM-INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačar Igor, Ljubljana, Gre-

gorčičeva 11a, vstop 29. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačar Igor, imenovan 29. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 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; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.

Rg-111156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03970 z dne 30. 7. 1997 pod št. vlož-
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ka 1/29527/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198505
Firma: FLORJANČIČ & CO., trgovsko

podjetje, d.n.o., Ljubljana, Ulica bratov
Komel 22

Skrajšana firma: FLORJANČIČ & CO.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Komel 22

Ustanovitelja: Florjančič Robert in Flor-
jančič Izidor, oba iz Ljubljane, Ulica bratov
Komel 22, vstopila 24. 7. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Florjančič Robert, imenovan 24. 7.
1997, zastopa družbo v skladu z zakonom.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 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; 1533 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 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
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-

meti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 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.; 73103 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03620 z dne 29. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ŠKRAT, poslovne in administrativ-
ne storitve, Ljubljana, d.o.o., sedež: Li-
kozarjeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benika, zastopnikov in družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5477425
Firma: DLC, finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DLC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna

cesta 93
Osnovni kapital: 160,000.000 SIT
Ustanovitelja: Marolt Anton, Rabzelj Vla-

dimir, Kecman Dušan, Zupančič Ila in Šurk
Janez, izstopili 20. 6. 1997; A1 – LEASING
IN FINANCE, d.d., Ljubljana, Vodovodna uli-
ca 93, vložil 120,000.000 SIT, in BDB,
Investicijsko upravljanje, d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 1, vložil 40,000.000 SIT – vsto-
pila 20. 6. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Ila, razrešen 20. 6. 1997;
direktor Logar Peter, Kranj, Zevnikova 11,
imenovan 20. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-111158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04025 z dne 28. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29210/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1125303001
Firma: NIPCON, založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Maribor
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17b
Ustanovitelj: NIPCON, Založništvo in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana, Jarše 14, vstop 3.
7. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovi-
telj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Remšak Patricija, Maribor, Ul. he-
roja Šlandra 19, imenovana 3. 7. 1997,
zastopa podružnico brez omejitev kot po-
slovodkinja.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
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in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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; 5540
Točenje pijač in napitkov; 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.

Rg-111159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04024 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa NIPCON, založništvo in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Mala ulica 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1125303
Sedež: 1000 Ljubljana, Jarše 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Mirnik Bojana, razrešena 3. 7. 1997;
prokuristka Remšak Patricija, Maribor, Ul.
heroja Šlandra 19, imenovana 3. 7. 1997.

Rg-111160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01702 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DEDAL, založniška dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tabor 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13250/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5517966
Sedež: 1000 Ljubljana, Podutiška ce-

sta 148.

Rg-111161
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04393 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa AJTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jamova 80, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29506/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 4050/97 zaradi dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1198653
Dejavnost, izbrisana 24. 7. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij.

Rg-111162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01319 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KATALOG, družba za organizacijo
in izvajanje prodaje po pošti, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Slovenčeva ulica 24, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25483/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, sedeža in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5847974
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51
Ustanovitelj: HOLDING MENARD,

d.o.o., izstop 27. 2. 1997; K.M.S., d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 51, vstop 27. 2. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Menard Stanislava, razrešena
27. 2. 1997; direktor Radisavljević Boris,
Ljubljana, Livarska 14, imenovan 27. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 2. 1997.

Rg-111163

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02901 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa NIL-TEX, Podjetje za export-import,
zastopstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
Zaloška 155, Ljubljana, sedež: Zaloška
155, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10091/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in višine
poslovnih deležev ter razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460107
Ustanovitelj: Kličić Huse, izstop 20. 5.

1997; Kličič Muhamed, Škofljica, Gradišče
nad Pijavo gorico 160, vstop 1. 7. 1993,
vložek 360.909 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih

izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 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 ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1997.

Rg-111164

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03966 z dne 22. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29512/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198491
Firma: LIBERTA, podjetje za trgovino

in turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LIBERTA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Maroltova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: DUBROVAČKA TRGOVI-

NA, delniška družba za trgovino, turizem in
storitve, d.d., Dubrovnik, Put republike 7,
vstop 1. 7. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerovac Mičo, Ljubljana, Bratovževa
ploščad 22, imenovan 1. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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
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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 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
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 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 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
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;52483

Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi  živalmi; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6010
Železniški promet; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-111165

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02687 z dne 22. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa M.B.G., trgovsko podjetje,
Obvozna c. 1, 1000 Ljubljana, sedež:
Obvozna cesta 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14136/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5540089
Firma: M.B.G., d.o.o., trgovsko podjet-

je, Andreja Bitenca 68, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bi-

tenca 68.

Rg-111169

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04050 z dne 21. 7. 1997 pod št. vlož-

ka 1/29506/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198653
Firma: AJTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 80
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Šefman Ajta Agata, Ljub-

ljana, Jamova 80, vstop 1. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šefman Ajta Agata, imenovana
1. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-111172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03066 z dne 21. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/24271/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5788633003
Firma: TIMOTEOS, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Trgovina Wo-
man planet, Šmartinska 152, Ljubljana

Skrajšana firma: TIMOTEOS, d.o.o.,
Ljubljana, Trgovina Woman planet,
Šmartinska 152, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Ustanovitelj: TIMOTEOS, d.o.o., Ljublja-

na, Vandotova 27, vstop 29. 4. 1997, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Dostal Tatjana, Ljubljana, Pot k rib-
niku 26, in Dostal Marko, Ljubljana, Vando-
tova 27, imenovana 29. 4. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom.

Rg-111173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03067 z dne 21. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/24271/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5788633002
Firma: TIMOTEOS, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Trgovina Ke-
pica 2, Slovenska 35, Ljubljana
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Skrajšana firma: TIMOTEOS, d.o.o.,
Ljubljana, Trgovina Kepica 2, Slovenska
35, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 35
Ustanovitelj: TIMOTEOS, d.o.o., Ljub-

ljana, Vandotova 27, vstop 29. 4. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Dostal Tatjana, Ljubljana, Pot k rib-
niku 26, in Dostal Marko, Ljubljana, Vando-
tova 27, imenovana 29. 4. 1997, zastopata
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost 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.; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom.

Rg-111174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03983 z dne 17. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29499/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198548
Firma: KEMEDING, podjetje za inženi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mehičić Mevlid in Spahija

Mehičić Atifa, oba iz Zvornika, Meterize 4/2,
vstopila 24. 6. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, poolaščeni za zastopanje: direk-
tor Benca Izet, Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 50, ki zastopa družbo z omejitvijo, da
pri sklepanju pogodb v vrednosti nad
100.000 SIT potrebuje soglasje skupščine,
in prokurist Mehičić Mevlid, imenovana
24. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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.; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03984 z dne 17. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29501/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198556
Firma: CONINT, podjetje za inženiring

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrekarjeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sarajlić Fadil in Sarajlić

Amila, oba iz Ljubljane, Smrekarjeva 22,
vstopila 23. 6. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Benca Izet, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 50, ki zastopa družbo z omejitvijo,
da pri sklepanju pogodb v vrednosti nad
100.000 SIT potrebuje predhodno soglas-
je skupščine, in prokurist Sarajlić Fadil, ime-
novana 23. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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
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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
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-111176
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04230 z dne 17. 7. 1997 pri subjektu
vpisa AVTOMARKET, d.o.o., Trgovina,
leasing, Ljubljana, Dunajska 421, sedež:
Dunajska c. 421, 1231 Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/02830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep
Srg 3928/96 zaradi popravka vložka druž-
benikov in datuma vstopa pri družbenici s
temile podatki:

Matičnašt.: 5301297
Ustanovitelji: Kunaver Samo, Ljubljana,

Grintovška ul. 24, vložil 8,928.275,46 SIT,
ter Kunaver Marija-Darinka in Kunaver-Je-
dretić Alenka, obe iz Mengša, Mlakarjeva
42, Trzin, vložili po 23,436.723,07 SIT –
vstopili 16. 7. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-111177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02531 z dne 16. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TIMOTEOS, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vandotova 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5788633
Ustanovitelja: Dostal Tatjana, Ljubljana,

Pot k ribniku 26, vstopila 9. 11. 1993, in
Dostal Marko, Ljubljana, Vandotova 27,
vstopil 30. 6. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dostal Marko, imenovan 30. 6. 1993,
in zastopnica Dostal Tatjana, imenovana 10.
11. 1993, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 28520
Splošna mehanična dela; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 31300 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 51230 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
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Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 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; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 4. 1997.

Rg-111178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02553 z dne 16. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TAMACOM, FRANC KUNŠIČ IN OS-
TALI, d.n.o., podjetje za svetovanje, inže-
niring, zastopanje, trženje in proizvodnjo,
sedež: Mlakarjeva 6a, Trzin, 1234 Men-
geš, pod vložno št. 1/03478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, družbenikov, dejav-
nosti in statusa družbe s temile podatki:

Matična št.: 5329744
Firma: IOCE, d.o.o., podjetje za sveto-

vanje, inženiring, zastopanje, trženje in
proizvodnjo

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

govornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Mlakarjeva 6a,

Trzin
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelja: Kunšič Franc, Trzin, Mla-

karjeva 6a, izstopil iz d.n.o. in vstopil v d.o.o.
26. 4. 1997, vložil 1,512.000 SIT, odgo-

vornost: ne odgovarja; Lah Gregor Milan,
izstopil 25. 4. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kunšič Franc, razrešen in ponovno
imenovan 25. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Lah Gregor, razrešen
25. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
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; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-111179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03988 z dne 15. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29488/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198564
Firma: ŠULAK & JENKO, trgovina in

storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ŠULAK & JENKO,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Černetova 6
Ustanovitelja: Šulak Gregor, Ljubljana,

Kunaverjeva 2, vložil 7.000 SIT, in Jenko
Tončka, Ljubljana, Černetova 6, vložila
3.000 SIT – oba vstopila 2. 7. 1997, odgo-
vornost, odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šulak Gregor, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Jenko Tončka, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, imenovana 2. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-111182

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02853 z dne 11. 7. 1997 pri subjektu
vpisa FACTOR, družba za svetovanje, tr-
govino in leasing, d.o.o., sedež: Sloven-
ska 54, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26295/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5899109

Osnovni kapital: 253,000.000 SIT
Ustanovitelj: Facim Limited, Nicosia, So-

fouli Street 2, Siantekler, vstop 10. 3. 1997,
vložek 250,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1997.

Rg-111183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01557 z dne 11. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DROBIŽ, podjetje za menjalniške,
posojilne, komisijske, trgovske, finanč-
ne, organizacijske storitve in komercial-
ni marketing, Ljubljana, sedež: Šišenska
2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
firme ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698146
Firma: DROBIŽ, podjetje za menjal-

niške, posojilne, komisijske, trgovske,
finančne, organizacijske storitve in ko-
mercialni marketing, Ljubljana

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška
149a

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 3. 1997.

Rg-111184
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03630 z dne 11. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ARBEN, podjetje za trgovino in pre-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
106, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo direktorja, firme, pro-
kurista in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5910609
Firma: ARBEN, trgovina in zastopanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: ARBEN, d.o.o.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Berce Robert, razrešen 16. 6. 1997;
Pasarić Andreja, Zagreb, Petrovogorska 3b,
razrešena 16. 6. 1997 kot prokuristka in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Potočnik-
Modic Damjana, Ljubljana, Vogelna ul. 8,
imenovana 16. 6. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1997.

Rg-111186

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03640 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SLOWTRUST, mednarodna trgovin-
ska družba, d.o.o., Ljubljana, sedež: Res-
ljeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in imeno-
vanje prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5917751
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Dobnik Carmen, razrešena 6. 6.
1997; direktor Štrukelj Jožef, Ljubljana,
Rimska 16, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokurist Windisch Graetz Mariano
Ugo, Angelo d’Alife, P.zza Umberto 17, ime-
novana 6. 6. 1997.

Rg-111187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01737 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa M & P, d.o.o., podjetje za gostinsko
turistično dejavnost in trgovino, sedež:
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/12012/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
družbenika in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479878
Skrajšana firma: M & P, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Šuštarjeva 42a
Ustanovitelj: Rudnik rjavega premoga,

Slovenije, p.o., Trbovlje, izstop 12. 2.
1997; Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop 12. 2.
1997, vložek 178,231.829,60 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim 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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in 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; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-

ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 2. 1997.

Rg-111188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03618 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa INVESTPLAN, Podjetje za investi-
cijsko, gradbeno in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Pod hribom 55,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/22336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5752108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pajer Samo, razrešen 6. 6. 1997;
direktor Sraka Zlatko, Ljubljana, Primožiče-
va 1, imenovan 6. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-111189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03634 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TAYA’S ROYAL, import-export,
d.o.o., Ljubljana, Triglavska 36, sedež:
Triglavska 36, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benika, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5435412
Firma: KORI, družba za trgovino in

prevoze, d.o.o.
Skrajšana firma: KORI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jesenkova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jenič Dušan, izstop 2. 6.

1997; Kori Jože, Ljubljana, Jesenkova 9,
vstop 2. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenič Dušan, razrešen 2. 6. 1997;
direktor Kori Jože, imenovan 2. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-111190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02876 z dne 9. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TISKARNA ATLANTIK, založništvo,
trgovina in grafični inženiring, d.o.o., se-
dež: Koprska 104, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21518/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravni sklep Srg
3679/96 – spremembo priimka družbeni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5741882
Ustanoviteljica: Kobal Irena, Ljubljana,

Potrčeva ulica 8, vstop 12. 7. 1996, vložek
1,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-111191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02519 z dne 9. 7. 1997 pod št. vložka
1/29465/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1194313
Firma: SIEMENS AG OSTERREICH,

podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: SIEMENS, podružni-

ca Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: SIEMENS AG OSTER-

REICH, Dunaj, Siemensstrasse 88-92, vs-
top 11. 4. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Hrvatič Janko, Ljubljana, Mačkov
kot 3, ki zastopa podružnico skupaj z dr.
Aufhammer Jorgom kot poslovodja, in za-
stopnik dr. Aufhammer Jorg, Dunaj, Erd-
bergerlande 26, ki zastopa podružnico sku-
paj z g. Hrvatič Jankom kot poslovodja, ime-
novana 11. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov.

Opomba: pri vpisu podatka so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-111192

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03622 z dne 8. 7. 1997 pod št. vložka
1/29459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1196880
Firma: K.V. KRANJC IN DRUŽBENIK,

posredništvo, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: K.V. KRANJC IN

DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1217 Vodice, Utik 84
Ustanovitelja: Kranjc Vinko, Vodice, Utik

84, ki odgovarja s svojim premoženjem, in
Kranjc Marija, Vodice, Utik 26, ki je vložila
1.000 SIT in ne odgovarja, oba imenovana
18. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Vinko, imenovan 18. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-

no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-111193

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03632 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MEDILAB, podjetje za zdravstveno
in laboratorijsko dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kotnikova 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, firme, sedeža in zastopnika ter
imenovanje nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5787955
Firma: MEDILAB, radiološki diagno-

stični center, d.o.o., Ljubljana, Vodovod-
na 100

Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna
100

Ustanovitelji: MEDITRADE, d.o.o., iz-
stopil 6. 6. 1997; Anžlovar Anton, Ljublja-
na, Brodarjev trg 7, vložil 280.000 SIT,
Levičar Boris, Ljubljana, Vojkova c. 87, vlo-
žil 376.000 SIT, Lipovec Anton, Ljubljana-
Dobrunje, Podlipoglav 19b, vložil 376.000
SIT, Jankovič Zoran, Ljubljana, Vinterca
55, vložil 280.000 SIT, Kregar Tomaž,
Ljubljana, Poklukarjeva 51, vložil 64.000
SIT, Čeh Milan, Ljubljana, Posavskega ul.
14, vložil 64.000 SIT, Marn Franc, Ljublja-
na, Tomačevo 21, vložil 64.000 SIT, Bo-
bek Boris, Ljubljana, Brilejeva ul. 15, vložil
48.000 SIT, Nastič Cvjetko, Ljubljana, Po-
kopališka ul. 45, vložil 32.000 SIT, in Mo-
čan Andrej, Višnja Gora, Kriška vas 212,
vložil 16.000 SIT – vstopili 6. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Anžlovar Anton, razrešen 9. 6.
1997; direktor Marn Franc, imenovan 9.
6. 1997, zastopa družbo samostojno in
neomejeno v pravnem prometu in lahko
sklepa vse posle razen: poslov, katerih
vrednost presega tolarsko protivrednost
10.000 DEM, preračunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve
posameznega posla, poslov, ki se tičejo
prometa z osnovnimi sredstvi družbe, in
poslov, ki se tičejo prometa z nepremični-
nami, za katere potrebuje predhodno pi-
sno soglasje nadzornega sveta družbe.

Člani nadzornega sveta: Kregar Tomaž,
Čeh Milan, Bobek Boris, Močan Andrej in
Lipovec Anton, vstopili 6. 6. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 6. 1997.

Rg-111194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01713 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DTS-FOR, zunanja in notranja trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, se-
dež: Dunajska 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19463/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5633168
Ustanovitelja: Poduzeće DTS-HOLDING,

p.o., izstopilo 5. 12. 1996; Husanović Sead,
Dubrovnik, Hrvatska, S. Marojice 23, vstopil
27. 7. 1992, in Hakalo Veid, Mostar, M.
Đikića 2, vstopil 1. 7. 1994, vložila po
1,047.500 SIT, ogovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo 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;
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; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 12. 1996.

Rg-111195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03633 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa IMPRINT INTERNATIONAL, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5986320
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Cernatič Andrej, razrešen 20. 6.
1997; zastopnik Vrančič Zlatko, Domžale,
Ljubljanska ulica 97, imenovan 20. 6. 1997,
zastopa družbo z naslednjimi omejitvami: 1.
podpisuje pogodbe, račune in naročilnice
ter odobrava izplačila ipd. do vrednosti
2,000.000 SIT, nad to vrednostjo pa je
upravičen podpisovati dokumente in akte le
direktor, pooblaščenec pa le, če mu direk-
tor za vsak posamezen primer izda pisno
soglasje oziroma pooblastilo; 2. direktor
družbe mora biti sopodpisnik vseh aktov ali
nalogov za odobritev katerihkoli investicij v
opremo in osnovna sredstva, premičnine;
3. direktor družbe mora biti sopodpisnik na-
logov za dvig gotovine nad 2,000.000 SIT z
računa družbe na banki, vseh aktov v zvezi
s posli pri bankah (na primer krediti, garan-
cije, ipd.).

Rg-111197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01391 z dne 2. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TRGOVSKO POSLOVNI CENTER
BARJE, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mestni
trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5940613
Ustanovitelj: Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,

Ljubljana, izstop 29. 11. 1996; ELECTA
INŽENIRING, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8,
vstop 7. 2. 1996, vložek 98,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1997.

Rg-111200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04046 z dne 31. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29528/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198645
Firma: SCHENKER, Mednarodna špe-

dicija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SCHENKER, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 33
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: SCHENKER & CO. AK-

TIENGESELLSCHAFT, Wien, Hoher Markt
12, vstop 12. 6. 1997, vložek 5,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Valenko Oton, Maribor, Melski dol
5b, ki zastopa in predstavlja družbo samo s
prokuristom g. Walterjem Moenichweger-

jem, je pa upravičen do samostojnega pod-
pisovanja za družbo pri dnevnih poslih do
vrednosti 1,000.000 SIT in pri takšnih po-
slih lahko družbo tudi samostojno zastopa;
neodvisno od vrednosti pogodbe lahko po-
slovodja zastopa družbo vedno samo sku-
paj s prokuristom pri poslih, kot so najem in
odobritev kreditov (posojil), razpolaganje
(nakup, odtujitev, obremenitev) z nepremič-
ninami družbe, prevzem jamstev, ustanovi-
tev in ukinitev podružnic, kakor tudi krediti-
ranje strank, ter prokurist Moenichweger
Walter, Oberalm/Avstrija, Goetschenstr.
976, imenovana 12. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
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vorni promet; 60300 Cevovodni transport;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni
promet na rednih linijah; 62200 Izredni zrač-
ni 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; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Dejavnost 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
– vse, razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-111202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06492 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa PLATEKS, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Leninov trg 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5339898
Firma: PLASTEKS, Trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PLASTEKS, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 90
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fašun Iztok, Ljubljana, Bro-

darjev trg 5, vstop 8. 9. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Fašun Iztok, imenovan 8. 9. 1992,
kot predsednik poslovodnega odbora za-
stopa družbo neomejeno.

Rg-111205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06551 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa A.T.O. COMMERCE, d.o.o., podjet-
je za trgovino in proizvodnjo, sedež: Se-
lanov trg 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala ter naslova ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5434319
Osnovni kapital: 5,093.000 SIT
Ustanovitelja: Toni Andrej, Ljubljana,

Ljubljanska c. 65, vložil 2,546.500 SIT, in
Stanković Zoran, Ljubljana, Bijedičeva 2,
vložil 2,546.500 SIT – vstopila 16. 10.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Toni Andrej, ki zastopa družbo neo-
mejeno, razen pri sklepanju pogodb o na-
kupu in prodaji nepremičnin, ko mora imeti
soglasje drugega družbenika, in zastopnik
Stanković Zoran, ki kot namestnik direktorja
zastopa družbo neomejeno v odsotnosti di-
rektorja, razen pri sklepanju pogodb o na-
kupu in prodaji nepremičnin, ko mora imeti
soglasje drugega družbenika, imenovana
16. 10. 1990.

Rg-111206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06552 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa A.T.O. INŽENIRING, Ljubljana, Pu-
terlejeva 36, d.o.o., sedež: Puterlejeva
36, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,

naslova ustanovitelja in zastopnika, deležev,
osnovnega kapitala ter dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5286476
Firma: A.T.O. INŽENIRING, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Selanov trg 4
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Stanković Zoran, Ljublja-

na, Bijedičeva 2, vložil 946.800 SIT, in Toni
Andrej, Ljubljana, Ljubljanska c. 65, vložil
631.200 SIT – vstopila 17. 5. 1989, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stanković Zoran, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb
o nakupu in prodaji nepremičnin, ko mora
imeti soglasje drugega družbenika in za-
stopnik Toni Andrej, ki kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen pri sklepanju pogodb o nakupu in pro-
daji nepremičnin, ko mora imeti soglasje
drugega družbenika, imenovana 17. 5.
1989.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njimi dejavnostmi: izdelava tehnične doku-
mentacije gradbenih objektov in svetova-
nje v zvezi s tem; nadzor izvedbe gradbe-
nih objektov in svetovanje v zvezi s tem;
promet z nepremičninami in svetovanje v
zvezi s tem.

Dejavnost družbe se odslej glasi: organi-
zacija izdelave tehnične dokumentacije za
objekte visoke gradnje; organizacija izdela-
ve tehnoloških projektov in izdelava istih s
področja trgovine, skladišč in gostinstva; iz-
delava projektov notranje opreme in inženi-
ring opremljanja objektov; projektiranje in
inženiring postavljanja poslovnih in propa-
gandnih začasnih objektov; organizacija in
posredovanje pri izvajanju gradbenih del;
izdelava tehnične dokumentacije gradbenih
objektov in svetovanje v zvezi s tem; nadzor
izvedbe gradbenih objektov in svetovanje v
zvezi s tem; promet z nepremičninami in
svetovanje v zvezi s tem.
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