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Sodni register

CELJE

Rg-101502
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00579 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBEČNA, Industrija ke-
ramičnih izdelkov, Celje, p.o., sedež:
Kocbekova 30, Ljubečna, 3211 Škofja
vas, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, ustano-
vitelje, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, preoblikovanje iz p.o. v d.d., spre-
membo firme, spremembo pri zastopniku,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033993
Firma: LJUBEČNA, Industrija keramič-

nih izdelkov Celje, d.d.
Skrajšana firma: LJUBEČNA Celje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 468,142.000 SIT
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
14. 6. 1996, vložek 38,678.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 6.
1996, vložek 57,593.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova uli-
ca 28, vstop 14. 6.1996, vložek
77,356.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; delavci na podlagi interne razdelitve,
Škofja vas, Kocbekova 30, Ljubečna, vsto-
pili 14. 6. 1996, vložili 74,438.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; delavci na
podlagi notranjega odkupa, Škofja vas, Koc-
bekova 30, Ljubečna, vstopili 14. 6. 1996,
vložili 58,303.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; Sklad za razvoj - za denacionali-
zacijske upravičence, vstop 14. 6. 1996,
vložek 81,362.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad za razvoj - za program no-
tranjega odkupa, vstop 14. 6. 1996, vložek
80,412.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenšterle Janez, Velenje, Šalek 88,
razrešen 14. 6. 1996 in ponovno imenovan
za direktorje, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Arčan Rudolf,
Avžner Jože, Peperko Milena, Prekoršek
Janez in Zimšek Jože, vsi vstopili 14. 6.
1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2852 Splošna mehanična dela; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št.: LP 00731/00450
- 1996/MB z dne 23. 7. 1996.

Rg-101517

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/00860 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LJUBEČNA, Industrija ke-
ramičnih izdelkov, Celje, p.o., sedež:
Kocbekova 30, Ljubečna, 3211 Škofja
vas, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5033993
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krajnc Marjan, razreščen 30. 5.
1995; direktor Jenšterle Janez, Velenje, Ša-
lek 88, imenovan 3. 7. 1995, zastopa pod-
jetje  brez omejitev, razen za sklepanje po-
godb o nakupu nepremičnin, prodajo os-
novnih sredstev, o ustanavljanju posebnih
oblik podjetij ter o združevanju sredstev in
dela, je potrebno soglasje delavskega sveta.

Rg-102881
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04360 z dne 29. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ARISTOKRAT, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Na Zelenici 6, Prebold, sedež: Na Zele-
nici 6, 3312 Prebold, pod vložno št.
1/04654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5696232
Osnovni kapital: 1,510.300 SIT
Ustanovitelji: Parič Ibrahim, Prebold, Na

Zelenici 6, vstop 8. 3. 1994, vložek
805.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Parič Tatjana, Prebold, Na Zelenici 6, vstop
8. 3. 1994, vložek 705.150 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1192/92 z dne 12. 10. 1992.

Rg-102907
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03252 z dne 12. 11. 1996 pri
subjektu vpisa DEBERCA, podjetje za knji-
govodske in druge storitve, d.o.o., Vele-
nje, Deberca 7, sedež: Deberca 7, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/04961/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, družbenikov in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5708265
Firma: DEBERCA, DEBERŠEK in osta-

li, Knjigovodske in druge storitve, d.n.o.,
Velenje

Skrajšana firma: DEBERCA, DEBER-
ŠEK in ostali, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Deberšek Silva, Velenje,
Deberca 7, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 30. 6. 1994, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Deberšek Boštjan,
Velenje, Deberca 7, vstop 30. 6. 1994, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Deberšek Silva, razrešena 30. 6.
1994 in imenovana za družbenico, ki zasto-
pa družbo skupno z drugim družbenikom;
družbenik Deberšek Boštjan, imenovan
30. 6. 1994, zastopa družbo skupno z dru-
go družbenico.

Rg-102910
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04466 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa BIO DOM-LES, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, zaposlovanje in us-
posabljanje invalidov, Oblakova 36, Ce-
lje, sedež: Oblakova 36, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/05553/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5794862
Firma: BIO DOM - LES, podjetje za

proizvodnjo, zaposlovanje in usposab-
ljanje invalidov, d.o.o.

Skrajšana firma: BIO DOM - LES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,501.500 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Zdravko, Celje, Za-

grad 12f, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,501.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Zdravko, imenovan 10. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 986/93 z dne 28. 5. 1993.

Rg-104251
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04217 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FRIGOTRADE, d.o.o., Pe-
trovče, INŽENIRING - TRGOVINA, sedež:
Dobriša vas 2d, 3301 Paetrovče, pod
vložno št. 1/03787/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
firme, sedeža, družbenikov in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5597838
Firma: FRIGOTRADE, d.o.o., INŽENI-

RING - TRGOVINA
Skrajšana firma: FRIGOTRADE, d.o.o.
Sedež: 3301 Celje, Teherska 4
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Christodoulos Physicos, iz-

stop 7. 12. 1994; Vodičar Janko, Petrov-
če, Dobriša vas 2d, vstop 4. 9. 1991, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Koren Edvard, Celje, Malgajeva 14,
vstop 4. 9. 1991, vložek 600.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vodičar Matija, Pe-
trovče, Dobriša vas 2d, vstop 23. 12. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-104275
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03572 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VRTNARSTVO, Celje, p.o.,
Celje, Ljubljanska 93, sedež: Ljubljan-
ska 93, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00535/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5150922
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-104278

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03664 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa VEGRAD - INVALIDSKA DE-
JAVNOST DRUŽBENI STANDARD, d.o.o.,
gostinstvo, trgovina in storitve-podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje delov-
nih invalidov, Velenje, Simona Blatnika
1, sedež: Simona Blatnika 1, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/05125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5713790
Firma: VEGRAD - INVALIDSKA DEJAV-

NOST DRUŽBENI STANDARD, d.o.o., go-
stinstvo, trgovina in storitve - podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje delov-
nih invalidov

Skrajšana firma: VEGRAD - INVALID-
SKA DEJAVNOST DRUŽBENI STAN-
DARD, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GIP VEGRAD, Velenje, p.o.,

Velenje, Prešernova 9a, vstop 10. 11.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105355

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04472 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FRICELJ, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nazarje, sedež:
Kokarje 5, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/05771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter povečanje osnovnega kapita-
la družbe s temile podatki:

Matična št.: 5789818
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fricelj Helena, Nazarje,

Kokarje 5, vstop 8.  7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 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; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse razen revizij-
ske dejavnosti.
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Rg-105357
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04330 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa IMAGE, trgovina in po-
sredništvo, d.o.o., Šentjur, Ulica talcev
9, sedež: Ulica talcev 9, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/01357/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5355109
Skrajšana firma: IMAGE, d.o.o., Šentjur
Osnovni kapital: 2,580.000 SIT
Ustanovitelj: Johan Miran, Šentjur, Ulica

talcev 9, vstop 11. 2. 1993, vložek
2,580.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 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; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-

belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov.

Rg-105358

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04402 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CAPS, Računalniški inže-
niring, d.o.o., Badovinčeva 4, Laško, se-
dež: Badovinčeva 4, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/02801/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo biva-
lišča družbenikov in spremembo bivališča
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5494729
Firma: CAPS, Računalniški inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: CAPS, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Gotovlje 77e
Ustanovitelji: Stariha Marjan, Žalec, Go-

tovlje 77e, vstop 25. 3. 1991, vložek
792.675 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stariha Zdenka, Žalec, Gotovlje 77e, vstop
5. 7. 1993, vložek 792.475 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hribljan Zdravko, Žaka-
nje, Bubnjarski brod 17, vstop 25. 3. 1991,
vložek 2.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stariha Marjan, imenovan 25. 3.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105359
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04805 z dne 24. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KLAS, trgovsko in trans-
portno podjetje, d.o.o., Loče pri Poljča-
nah, Kravjek 7, sedež: Kravjek 7, 3215
Loče pri Poljčanah, pod vložno št.
1/01686/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev z določbami zakona o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novim vložkom, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5357004
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Hace Stanislav, Loče pri

Poljčanah, Kravjek 7, vstop 22. 2. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1996: 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
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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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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..

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.48
brez orožja in streliva.

Rg-105364
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04471 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SIMSON, lesno proizvod-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Bočna 138,
Šmartno ob Dreti, sedež: Bočna 138,
3341 Šmartno ob Dreti, pod vložno št.
1/03142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter povečanje osnovnega kapita-
la družbe s temile podatki:

Matična št.: 5532035
Osnovni kapital: 2,463.000 SIT
Ustanovitelja: Koceli Uroš in Mlinar Mar-

tin, oba iz Rečice ob Savinji, Šentjanž 64,
vstopila 4. 11. 1991, vložila po 1,231.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-105366
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04327 z dne 23. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DARIK, proizvodnja, trgo-
vina, inženiring, d.o.o., Celje, Lopata 4,
sedež: Lopata 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05434/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5755573
Osnovni kapital: 1,795.700 SIT
Ustanovitelj: Drobež Martin, Celje, Lo-

pata 4, vstop 25. 8. 1994, vložek
1,795.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105369
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04447 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO INŽENIRING MUR-
ŠIČ, podjetje za inženiring in trgovino,
d.o.o., Velenje, Žarova 7, sedež: Žarova
7, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z določbami zakona o
gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo dele-
žev in dejavnosti, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5562821
Firma: AVTO MURŠIČ, Servis in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO MURŠIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Muršič Marija in Muršič Jo-

že, vložila po 503.000 SIT ter Muršič David
in Muršič Renato, vložila po 251.000 SIT,
vsi iz Velenja, Žarova 7, vstopili 10. 12.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-105370

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04178 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ALENA, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Polzela 220, sedež:
Polzela 220, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/02022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5404347
Osnovni kapital: 1,709.941 SIT
Ustanovitelj: Marovt Mihael, Polzela, Pol-

zela 220, vstop 4.  6. 1990, vložek
1,709.941 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje.

Rg-105376
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04790 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AZALES, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. Te-
harje, sedež: Bukovžlak 27a, 3221 Te-
harje, pod vložno št. 1/05684/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in uskladi-
tev akta o ustanovitvi družbe z določbami
zakona o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5772486
Osnovni kapital: 1,789.950 SIT
Ustanoviteljica: Založnik Alenka, Tehar-

je, Bukovžlak 27a, vstop 20. 4. 1993, vlo-
žek 1,789.950 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-105378
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04703 z dne 3. 12. 1996 pri
subjektu vpisa OPOMA, trgovsko, storitve-
no in obrtno podjetje, d.o.o., Rogatec
75b, Rogatec, sedež: Rogatec 75b,
3252 Rogatec, pod vložno št.
1/04669/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo akta o ustanovitvi
družbe, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo dejavnosti in
uskladitev z uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678439
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Očko Franc, Rogatec, Ro-

gatec 75/b, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-105386
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00870 z dne 23. 12. 1996 pod
št. vložka 1/06565/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970890
Firma: KOVINAR LAŠKO, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3270 Laško, Celjska cesta 52
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Štremfelj Branko, Škofja

Loka, Frankovo naselje 44, vstop 6. 11.
1996, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Topole Jožef, Laško, Jagoče
11b, vstop 6. 11. 1996, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grosar Šte-
fan, Laško, Poženelova ulica 3, vstop 6. 11.
1996, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Knez Silvester, Laško, Belo-
vo 26a, vstop 6. 11. 1996, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Grosar Štefan, imenovan, 6. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Knez Silvester, imenovan 6. 11.
1996; prokurist Topole Jožef, imenovan
6. 11. 1996; prokurist Štremfelj Branko,
imenovan 6. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-

mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
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som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi

izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 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.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.;

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.488 vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti K/74.12 vse, razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti K/74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105387
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00852 z dne 27. 12. 1996 pod
št. vložka 1/06566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970687
Firma: TRGOŠIV - TRUPEJ IN TRUPEJ,

storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: TRGOŠIV - TRUPEJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: 3270 Laško, Valentiničeva ce-

sta 5
Ustanovitelja: Trupej Vida in Trupej Bo-

ris, oba iz Laškega, Valentiničeva cesta 5,
vstopila 6. 11. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Trupej Vida, imenovana 6. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Trupej Boris, imenovan 6. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in 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.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
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;
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; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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 in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
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njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.488 vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti K/74.12 vse, razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti K/74.14 družba ne
sme opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-105390

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00790 z dne 11. 12. 1996 pod
št. vložka 1/06556/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981611
Firma: DACA, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 3302 Griže, Migojnice 140
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Frece Carmen, Griže,

Migojnice 140, vstop 1. 10. 1996, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanec Danijel, imenovan 1. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-

čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-

tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-105393
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00303 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GA-ELPRO, d.o.o., trgovi-
na-proizvodnja-montaža, Slovenske Ko-
njice, sedež: Cesta pod Goro 4, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. z dne 2. 12. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5763444
Firma: ELINK, d.o.o., Trgovina-pro-

izvodnja-montaža
Skrajšana firma: ELINK, d.o.o.
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Mestni trg 5
Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-105912

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/00985 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HUMANITAR, družinska
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vzgoja, usposabljanje in zaposlovanje in-
validnih oseb, d.o.o., Lepa pot 7, Šent-
jur, sedež: Lepa pot 7, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/03678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5585074
Osnovni kapital: 2,217.000 SIT
Ustanoviteljica: Jagodič Cvetka, Šentjur,

Lepa pot 7, vstop 18. 2. 1992, vložek
2,217.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105913
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00906 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DENIZ TRADE, podjetje za
turizem, zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Celje, sedež: Mariborska 116,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01703/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki ter spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5377129
Firma: DENIZ TRADE, podjetje za turi-

zem, zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
Teharje, Teharje 23

Skrajšana firma: DENIZ TRADE, d.o.o.,
Teharje, Teharje 23

Sedež: 3221 Teharje, Teharje 23
Osnovni kapital: 1,594.300 SIT
Ustanovitelj: Počinka Abdulaziz, Celje,

Pod kostanji 24, vstop 23. 1. 1990, vložek
1,594.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105914

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00260 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa EVIDENCA, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Celje, Efenko-
va 45, sedež: Efenkova 45, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/02792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo firme, deležev, zastop-
nika, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5503442
Firma: EVIDENCA, trgovina in poslov-

ne dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: EVIDENCA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,615.927 SIT
Ustanovitelja: Škoflek Miran in Škoflek

Broneta, oba iz Celja, Efenkova 45, vstopila
10. 12. 1990, vložila po 807.963,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Škoflek Broneta, razrešena
28. 12. 1994 in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 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; 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;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih izdel-
kov; pri šifri 74.12 brez revizijske dejavno-
sti.

Rg-105915

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/01028 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa Š O K, trgovina, inženiring,
kooperacija, d.o.o., Aškerčeva 13, Ce-
lje, sedež: Aškerčeva 13, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/05192/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5832322
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štrlekar Jana, Štore,

Kompole 63, vstop 1. 3. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105917

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/01035 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ALUM DRAME, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Celje, Cesta na
Ostrožno 2, sedež: Cesta na Ostrožno 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04043/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5668093
Osnovni kapital: 3,148.999 SIT
Ustanovitelja: Drame Leopold, Celje, Ce-

sta na Ostrožno 2, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 2,984.569,45 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mastnak Cvetka, Petrovče, Arja vas
50a, vstop 30. 3. 1992, vložek
164.429,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-105918
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02643 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa META, podjetje za trgovi-
no, storitve in gostinstvo, d.o.o., Vele-
nje, sedež: Stari trg 24, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v k.d., spremembo firme, zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5721296
Firma: META - MIKLAVŽINA, družba

za trgovino, storitve in gostinstvo, k.d.,
Velenje

Skrajšana firma: META - MIKLAVŽINA,
k.d., Velenje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Miklavžina Peter, Velenje,

Kersnikova 2, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 10. 5. 1994, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Miklavžina Metka,
Velenje, Kersnikova 2, vstop 10. 5. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklavžina Peter, razrešen 10. 5.
1994 in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot komplementar.

Rg-105921

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04696 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BITING, podjetje za raču-
nalniški in kemijski inženiring, d.o.o., se-
dež: Trg mladosti 6, 3320 Titovo Vele-
nje, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo skrajšane firme,
sedeža, družbenikov in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5298636
Skrajšana firma: BITING, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 2,137.844 SIT
Ustanovitelja: Vrhkar Boris, Velenje, Go-

riška c. 38, vstop 10. 6. 1994, vložek
1,068.922 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slapničar Darja, Velenje, Rudarska 2b, vs-
top 9. 11. 1989, vložek 1,068.922 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rebernik Pe-
ter, Velenje, Pireščica 2, Meke Ivanka, Ve-
lenje, Vinska gora 20b, Sever Vojko, Vele-
nje, Tomšičeva 7, Lužnik Janez, Slovenj
Gradec, Maistrova 6, Hajnže Ivan, Slovenj
Gradec, Legenska 59a, Močič Franja, Ce-
lje, Pod kostanji 18, Rogan Franc, Velenje,
Šaleška 10, Obu Andrej, Velenje, Ljubljan-
ska 9, Kaisersberger Darko, Velenje, Šlan-
drova 9, Pečečnik Rafael, Velenje, Bračiče-
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va 5, Šuštaršič Srečko, Velenje, Rudarska
2d, in Kac Stanislav, Slovenj Gradec, Šmart-
no 4, vsi izstopili 9. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebernik Peter, razrešen 10. 6. 1994;
direktor Rogan Franc, imenovan 10. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105922
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04671 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PEVEC, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Griže 3, sedež:
Griže 3, 3302 Griže, pod vložno št.
1/02033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5658730
Firma: PEVEC, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PEVEC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,517.100 SIT
Ustanoviteljica: Pevec Tanja, Griže, Gri-

že 3, vstop 31. 7. 1990, vložek 1,517.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105924
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04835 z dne 7. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PILKO, trgovina in storitve,
Celje, Glavni trg 18, sedež: Glavni trg
18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05655/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5788005.

Rg-105926
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01660 z dne 8. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PROMARGT, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Parižlje 38e,
p. Braslovče , sedež: Parižlje 38e, 3314
Braslovče, pod vložno št. 1/03078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki s temile podatki:

Matična št.: 5519209
Osnovni kapital: 2,960.793 SIT
Ustanoviteljica: Šporn Terezija, Braslov-

če, Parižlje 38e, vstop 20. 5. 1991, vložek
2,960.793 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105933
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01899 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SUTIMA, trgovina, prevoz
blaga, instalacijska dela v gradbeništvu,
predelava plastičnih mas, d.o.o., Vojnik,
Celjska 39 sedež: Celjska 39, 3212 Voj-
nik, pod vložno št. 1/01900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo zastopnika in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5440211
Osnovni kapital: 2,581.500 SIT
Ustanovitelji: Krhlanko Anton, vložil

1,426.000 SIT in Krhlanko Emica, vložila

1,125.000 SIT, oba iz Vojnika, Voduškova
7, vstopila 27. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata; Krhlanko Anton ml., vstopil
27. 12. 1989 ter Krhlanko Suzana in Krh-
lanko Matjaž, vstopila 25. 4. 1994, vsi iz
Vojnika, Voduškova 7, vložili po 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krhlanko Anton ml., imenovan 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Krhlanko Emica, imenovana 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-105935
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03790 z dne 10. 1. 1997 pri
subjektu vpisa JESIX, elektronika široke
potrošnje, d.o.o., Slovenske Konjice, se-
dež: Liptovska 22, 3210 Slovenske Kon-
jice, pod vložno št. 1/02811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, spremembo firme, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5495636
Firma: JESIX, trgovina, servis, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: JESIX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Jesih Srečko, Slovenske

Konjice, Tepanje 133, vstop 5. 2. 1990,
vložek 901.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jesih Ana, Slovenske Konjice, Te-
panje 133, vstop 14. 12. 1994, vložek
600.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi žival-
mi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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 debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
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5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Pri šifri dejavnosti 51.18 brez farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-105937

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/00520 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNIOR ATRAS, Proizvod-
nja avtomobilskih transmisij in avto de-
lov, d.o.o., Zreče, sedež: Kovaška c. 10,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/05015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe družbenikov po 32. čl. zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5691087
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE-zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., izstop 28. 12. 1994; UNIOR Ko-
vaška industrija Zreče, p.o., Zreče, Kovaška
cesta 10, vstop 30. 6. 1992, vložek
225,016.734 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; GKN ATUTOMOTIVE AG, Lohmar,
Hauptstrasse 150, vstop 30. 6. 1992, vlo-
žek 195,504.426 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105938

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03991 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNIOR ATRAS, Proizvod-

nja avtomobilskih transmisij in avto de-
lov, d.o.o., Zreče, sedež: Kovaška c. 10,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/05015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5691087
Osnovni kapital: 420,521.160 SIT
Ustanovitelji: UNIOR Kovaška industrija

Zreče, p.o., Zreče, Kovaška cesta 10, vstop
30. 6. 1992, vložek 208,229.428 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; AUTOCOMMER-
CE-zunanja in notranja trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva ulica 5,
vstop 30. 6. 1992, vložek 31,378.123 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GKN ATUTO-
MOTIVE AG, Lohmar, Hauptstrasse 150, vs-
top 30. 6. 1992, vložek 180,913.609 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-105942

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/02576 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PANLES TRADE, d.o.o., tr-
govina, Tekačevo 62b, Rogaška Slati-
na, sedež: Tekačevo 62b, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/06222/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki po
29. čl., spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827388
Firma: PANLES TRADE, trgovina,

d.o.o., Tekačevo 62b, Rogaška Slatina
Skrajšana firma: PANLES TRADE,

d.o.o., Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Teka-

čevo 62b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pažon Anton in Pažon Bran-

ko, oba iz Rogaške Slatine, Cesta na Boč 7,
vstopila 16. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;
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.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga 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.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 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 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 12. 3. 1998 / Stran 1943

nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;

5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Družba sme pri dejavnosti pod šifro
J/67.13 opravljati le dejavnosti menjalnic in
zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-105944

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00808 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ALPOS, Industrija kovin-
skih izdelkov in opreme, p.o., Šentjur,
Ul. Leona Dobrotinška 2, sedež: Ul. Leo-
na Dobrotinška 2, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/00084/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
zastopnika, ustanovitelje, osnovni kapital,
člane nadzornega sveta, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5033438
Firma: ALPOS, industrija kovinskih iz-

delkov in opreme, d.d.
Skrajšana firma: ALPOS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 898,460.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstop
5. 9. 1996, vložek 89,150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vstop 5. 9. 1996,
vložek 150,330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 5. 9.
1996, vložek 178,300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; udeleženci interne razde-
litve, vstopili 5. 9. 1996, vložili 166,140.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udeleženci
notranjega odkupa, vstopili 5. 9. 1996, vložili
164,940.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; delničarji iz naslova javne prodaje del-
nic, vstopili 5. 9. 1996, vložili 142,640.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; delničarji
pred lastninskim preoblikovanjem, vstopili
5. 9. 1996, vložili 6,960.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bevc Mirjan, Šentjur, Na Tičnico 1,
razrešen 5. 9. 1996 ter 10. 9. 1996 ime-
novan za generalnega direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Plavsteiner Veli-
mir, Ferlež Mihael, Jenič Bojan, Špes Ivan
in Ban Franc, vsi vstopili 5. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 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.; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
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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 obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri šifri 51.18 brez revizijske dejavnosti;
pri šifri 67.13 le menjalnice.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00844/00943 - 1996/IZ z dne 18. 10.
1996.

Rg-105945
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04665 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa INFO-STIK, Marketing,
d.o.o., Velenje, sedež: Cesta bratov Mrav-
ljak 15, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/01794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki, spre-
membo firme, družbenikov in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5491304
Firma: INFO-STIK, Marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: INFO-STIK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.513,66 SIT
Ustanovitelja: Zakošek Boris in Zakošek

Lado, oba izstopila 23. 12. 1994; Zakošek
Aleksander in Zakošek Maja, oba iz Vele-
nja, Kardeljev trg 1, vstopila 23. 12. 1994,
vložila po 751.256,83 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2215 Drugo založništvo; 5119 Posredni-
štvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5274 Druga popravila, d.n.; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost.

Pri šifri dejavnosti 52.488 vse razen
orožja in streliva.

Rg-105946

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00714 z dne 10. 1. 1997 pod
št. vložka 1/06569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5969930
Firma: PAKMAN, d.o.o., pakiranje, ma-

nipulacija, Celje
Skrajšana firma: PAKMAN, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ulica XIV. divizi-

je 14
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Lilija Martin, Celje, Ipavče-

va 14, vstop 5. 12. 1996, vložek
1,260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trofenik Jurij, Žalec, Kvedrova 27, vstop
5. 12. 1996, vložek 675.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Klinc Branko, Vele-
nje, Paka pri Velenju 61a, vstop 5. 12.
1996, vložek 315.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lilija Martin, imenovan 5. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 1. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-105951
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00979 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ADUT, trgovina in koope-
racija, d.o.o., Kompole 101, Štore, se-
dež: Kompole 101, 3220 Štore, pod vlož-
no št. 1/02024/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5404371
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelji: Štrlekar Bojan, Štore, Kom-

pole 61, vstop 28. 8. 1990, vložek
951.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Štrlekar Jana, Štore, Kompole 101b, vstop
20. 8. 1990, vložek 485.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Štrlekar Ivan, Štore,
Kompole 63, vstop 28. 8. 1990, vložek
165.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105952
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00976 z dne 15. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SUTIMA, trgovina, prevoz
blaga, instalacijska dela v gradbeništvu,
predelava plastičnih mas, d.o.o., Vojnik,
Celjska 39, sedež: Celjska 39, 3212 Voj-
nik, pod vložno št. 1/01900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter družbene pogodbe z dne
13. 12. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5440211
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Pri šifri dejavnosti G/51.18 razen s far-
macevtskimi izdelki; pri šifri dejavnosti
G/52.488 razen orožja in streliva.

Rg-105954

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04127 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GLIN pohištvo, tovarna po-
hištva in opreme, d.o.o., Nazarje, Nazar-
je 32, sedež: Nazarje 32, 3331 Nazarje,
pod vložno št. 1/03442/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
pri zastopniku, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5563208
Firma: GLIN POHIŠTVO, tovarna po-

hištva in opreme, d.o.o., Nazarje
Sedež: 3331 Nazarje, Lesarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GLIN HOLDING, Lesna in-

dustrija, d.o.o., Nazarje, Lesarska 10, vs-
top 18. 11. 1991, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložek 1,490.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobrovc Marjan, Nazarje, Žlabor 30,
razrešen 27. 12. 1994 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen pri sklepanju, odpovedova-
nju ali spremljanju kakršnekoli pogodbe ali
pri izvajanju pravnih poslov izven okvira red-
nega ali 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 blagov-
nih kreditov, katerih vrednost presega tolar-

sko protivrednost 100.000 DEM, pri naje-
manju ali dajanju garancij, poroštev, hipo-
tek in drugih oblik zavarovanj, ki presegajo
tolarsko protivrednost 100.000 DEM, pri
prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup sred-
stev, 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, pred-
stavništev ali poslovnih enot družbe, pri na-
kupu deleža/delnic drugih družb in pri pro-
daji deleža/delnic družb hčera, direktor po-
trebuje pismeno soglasje organa upravlja-
nja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2852 Splošna meha-
nična dela; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 75252 Poklicno in
prostovoljno gasilstvo.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-105959
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02606 z dne 9. 1. 1997 pri
subjektu vpisa COM - JUMA, inženiring,
d.o.o., Šalek 82, Velenje, sedež: Šalek
82, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/04759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5691354
Firma: COM - JUMA, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: COM - JUMA, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Župančičeva 6
Osnovni kapital: 1,753.000 SIT
Ustanovitelji: Mesarec Srečko, vložil

1,718.000 SIT in Mesarec Lea, vložila
35.000 SIT, oba iz Žalca, Župančičeva 6,
vstopila 2. 9. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
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dustrijske 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 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 na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n..

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 družba
ne sme opravljati dejavnosti posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov in pri de-
javnosti pod šifro K/74.12 ne sme opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-105962

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00742 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KLASJE, mlinsko predelo-
valno podjetje, Celje, d.o.o., sedež: Trg
V. kongresa 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, za-
stopnikov ter dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5213959
Firma: KLASJE, Mlinsko predelovalno

podjetje, Celje, d.d.
Skrajšana firma: KLASJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3000 Celje, Prešernova 23
Osnovni kapital: 835,600.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 27. 6.
1996, vložek 63,503.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 27. 6.
1996, vložek 82,248.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 27. 6. 1996,
vložek 127,006.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 27. 6. 1996, vložili 125,159.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 27. 6.
1996, vložili 92,931.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; delničarji iz naslova javne
prodaje delnic, vstopili 27. 6. 1996, vložili
128,276.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Sklad za razvoj - za program notra-
njega odkupa, vstop 27. 6. 1996, vložil
15,907.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; denacionalizacijski upravičenci,
vstopili 27. 6. 1996, vložili 65,222.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad za
razvoj - za zavarovanje zahtevkov denacio-
nalizacijskih upravičencev, vstopili 27. 6.
1996, vložili 135,348.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jesenek Jože, razrešen 27. 6. 1996
kot pomočnik direktorja s področja trženja;
direktor Mrovlje Žarko, razrešen 27. 6.
1996 kot pomočnik direktorja za finance.

Člani nadzornega sveta: Trstenjak Silva,
Hribernik Danilo, Gorjup Danica, Cizej An-
ton, Gaberšek Edvard in Kunej Peter, vsi
vstopili 27. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00757/01330 - 1996/MV z dne 12. 9.
1996.

Rg-105963
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02582 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa AMPAS, Trgovina, go-
stinstvo, storitve, d.o.o., Spodnje Nego-
nje 27b, Rogaška Slatina, sedež: Spod-

nje Negonje 27b, 3250 Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/02358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5443016
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tašner Marija, Rogaška

Slatina, Žibernik 24, vstop 20. 10. 1990,
vložek 19.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Paulina Srečko, Trst - Italija, Bazovica
194, vstop 20. 10. 1990, vložek
1,481.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paulina Srečko, razrešen 12. 8.
1991 kot pomočnik direktorja in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-105966
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02958 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OPREX, uvoz, izvoz in za-
stopanje, d.o.o., Slov. Konjice, Gabrov-
nik 25, sedež: Gabrovnik 25, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/02101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5420580
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Oprešnik Peter, Slovenske

Konjice, Brdo 2, vstop 9. 6. 1990, vložek
1,372.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oprešnik Marija, Šempeter, Šempeter 69g,
vstop 9. 6. 1990, vložek 130.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1997: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01210 Re-
ja govedi; 01300 Mešano kmetijstvo;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 24160 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29540 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina 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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60240 Cestni tovorni promet; 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n..

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti 74.12
brez revizijske dejavnosti.

Rg-105970
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00785 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ZARJA, Kovinooprema Pe-
trovče, p.o., sedež: 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/01628/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, osnovni kapital,
ustanovitelje, člane nadzornega sveta, spre-
membo firme, sedeža, zastopnika, dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-

darskih družbah ter preoblikovanje iz p.o. v
d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5098947
Firma: ZARJA KOVINOOPREMA Pe-

trovče, družba za proizvodnjo, predela-
vo in prodajo kovinskih izdelkov, d.d.,
Petrovče

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3301 Petrovče, Petrovče 21
Osnovni kapital: 48,300.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 12. 7. 1996,
vložek 9,660.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala pot 5, vstop 12. 7. 1996, vlo-
žek 4,830.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Mala pot
5, vstop 12. 7. 1996, vložek 8,471.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeležen-
ci interne razdelitve, vstopili 12. 7. 1996,
vložili 9,019.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 12. 7. 1996, vložili 16,320.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ogrizek Jože, Celje, Heroja Rojška
64, razrešen 12. 7. 1996 in imenovan za
predsednika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Krušič Gvido, Celje, Delav-
ska 18, imenovan 12. 7. 1996, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave. Sa-
mostojno sklepa: pogodbe iz rednega po-
slovanja družbe v tolarski protivrednosti do
50.000 DEM; finančne aranžmaje v tolarski
protivrednosti do 50.000 DEM; pogodbe v
zvezi z investicijsko porabo v tolarski proti-
vrednosti do 30.000 DEM; pogodbe v zve-
zi z investicijskim vzdrževanjem v tolarski
protivrednosti do 30.000 DEM; pogodbe
za nabavo reprodukcijskega materiala v to-
larski protivrednosti do 30.000 DEM; po-
godbe, ki presegajo navedene vrednosti in
ostale vrste pogodb pa lahko sklepa le sku-
paj s predsednikom uprave.

Člani nadzornega sveta: Novak Simona,
Ambrož Milan in Drame Andrej, vsi vstopili
12. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 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.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-

vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00791/01053 - 1996/AK z dne 9. 10.
1996.

Rg-105971

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/01719 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PROCES, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Te-
panje 97, Slovenske Konjice, sedež: Te-
panje 97, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05193/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5724244
Osnovni kapital: 1,514.024,70 SIT
Ustanovitelja: Cenc Ivo in Cenc Silva,

oba iz Slovenskih Konjic, Tepanje 97, vsto-
pila 16. 12. 1992, vložila po 757.012,35
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-105973

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04626 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ESTERA, podjetje za šiva-
nje in krojenje, d.o.o., Spodnja Kostrivni-
ca 13, Podplat, sedež: Spodnja Kostrivni-
ca 13, 3241 Podplat, pod vložno št.
1/02055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5394422
Osnovni kapital: 1,526.316 SIT
Ustanoviteljica: Čakš Marija, Podplat,

Spodnja Kostrivnica 13, vstop 12. 6. 1990,
vložek 1,526.316 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-105974

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04697 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VLS COMPUTERS, podjet-
je za informacijski inženiring, d.o.o., se-
dež: Efenkova 61, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00707/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbenikov in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5293006
Osnovni kapital: 2,024.190,90 SIT
Ustanovitelji: Rant Gorazd, izstop

29. 12. 1994; Tajnik Franc, Velenje, Pod-
kraj 10j, vstop 10. 10. 1989, vložek
867.512,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jarnovič Milogoj, Velenje, Stantetova
16, vstop 10. 10. 1989, vložek
289.169,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lambizer Boris, Šoštanj, Lokovica 17,
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vstop 10. 10. 1989, vložek 289.169,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Videmšek
Milan, Velenje, Veljka Vlahoviča 42, vstop
10. 10. 1989, vložek 289.169,60 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tisnikar Milena,
Velenje, Šalek 89, vstop 10. 10. 1989, vlo-
žek 289.169,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-105975
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04499 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MMK Import-Export, d.o.o.,
Velenje, sedež: Cesta talcev 11, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/02918/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo firme, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5502101
Firma: MMK Import-Export, d.o.o.
Skrajšana firma: MMK, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,123.900 SIT
Ustanovitelji: Hudovernik Miroslav, Vele-

nje, Cesta talcev 11, vstop 27. 3. 1991,
vložek 1,041.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Anderlič Martin, Velenje, Splitska
12, vstop 27. 3. 1991, vložek 1,041.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vajdic Karl,
Oswald, A-8813 ST. Oswald, vstop 27. 3.
1991, vložek 1,041.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Anderlič Martin, razrešen 27. 12.
1994 in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-

ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-105977
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04660 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LEMPL, Podjetje za poslov-
ne storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Žu-
pančičeva 3, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04733/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701724
Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Pri šifri dejavnosti 52.488 razen orožja
in streliva.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1383/92 z dne 5. 12. 1992.

Rg-105978

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/01654 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa DIXI, storitve in trgovina,
d.o.o., Škofja vas, Murnova ulica 18, se-
dež: Murnova ulica 18, 3211 Škofja vas,
pod vložno št. 1/03846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5636302
Osnovni kapital: 2,878.198 SIT
Ustanovitelji: Volf Štefan, Škofja vas, Lju-

bečna, Murnova ulica 18, vstop 19. 12.
1991, vložek 4.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Volf Tadej, Škofja vas, Ljubečna,
Murnova ulica 18, vstop 22. 4. 1994, vlo-
žek 3.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Volf Kristina, Škofja vas, Ljubečna, Murno-
va ulica 18, vstop 22. 4. 1994, vložek
2,871.198 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105981

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 93/01372 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VITON, Podjetje za sveto-
vanje, d.o.o., Parižlje 72b, Braslovče, se-
dež: Parižlje 72b, 3314 Braslovče, pod
vložno št. 1/04614/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5676126
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Irmančnik Viktorija, Bra-

slovče, Parižlje 72b, vstop 5. 4. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi za: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu; prevoz pot-
nikov s taksi avtomobili; predelava nekovin-
skih rudnin; kovinska predelovalna dejav-
nost; predelava kemičnih izdelkov; go-
stinstvo in turizem; visoka in nizka gradnja;
instalacijska in završna dela v gradbeništvu;
storitve na področju prometa; razmnoževa-
nje, izdelava fotografskih in drugih kopij.

Dejavnost družbe sedaj glasi: poučeva-
nje angleškega jezika; prevajanje iz an-
gleškega v slovenski jezik; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; za-
stopanje kot zasebna praksa (izvzemši od-
vetništvo) in druge neomejene storitve;
menjalniški posli; knjigovodske storitve; sve-
tovanje pri prometu z nepremičninami in pre-
mičninami; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; turistično posredovanje,
turistična agencija, turistični uradi; računal-
niški inženiring; rent-a-car storitve; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; prevoz
blaga in potnikov v cestnem prometu; pre-
voz potnikov s taksi avtomobili; predelava
nekovinskih rudnin; kovinska predelovalna
dejavnost; predelava kemičnih izdelkov; go-
stinstvo in turizem; visoka in nizka gradnja;
instalacijska in završna dela v gradbeništvu;
storitve na področju prometa; razmnoževa-
nje, izdelava fotografskih in drugih kopij.

Rg-105982
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02714 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MBS, zastopniško podjet-
je, d.o.o., Velenje, sedež: Subotiška 22,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/01120/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki po 29. čl., spremembo firme in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5324009
Firma: MBS, procesni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MBS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.850 SIT
Ustanovitelj: Geratič Bojan, Velenje, Su-

botiška 22, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,502.850 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za opravlja-
nje dejavnosti: trgovina na debelo in drobno
z vsemi vrstami živilskih izdelkov nomenkla-
ture trgovskih strok; trgovina na drobno z
vsemi vrstami neživilskih izdelkov nomen-
klature trgovskih strok; procesni inženiring.

Dejavnost družbe je odslej: računalniški
inženiring; zastopniške in posredniške
storitve v prometu blaga in storitev, ki so
predmet dejavnosti družbe; trgovina na de-
belo z vsemi vrstami neživilskih izdelkov no-
menklature trgovskih strok; trgovina na de-
belo in drobno z vsemi vrstami živilskih iz-
delkov nomenklature trgovskih strok; trgo-
vina na drobno z vsemi vrstami neživilskih
izdelkov nomenklature trgovskih strok; pro-
cesni inženiring.
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Rg-105984
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04672 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa RR, Računalniške rešitve,
d.o.o., Titovo Velenje, Prešernova 1, se-
dež: Prešernova 1, 3320 Titovo Velenje,
pod vložno št. 1/00798/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5301343
Firma: RR, Računalniške rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RR, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 1
Osnovni kapital: 2,212.000 SIT
Ustanovitelj: Bezlaj Boris, Velenje, Jen-

kova 9, vstop 23. 11. 1989, vložek
2,212.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105988
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/01104 z dne 30. 1. 1997 pod
št. vložka 1/06579/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 5992346
Firma: VRTEC MAVRICA, Vojnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3212 Vojnik, Prušnikova 29a
Ustanovitelj: Občina Vojnik, Vojnik, Ker-

šova ul. 1, vstop 4. 12. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Krivec Mihaela, Vojnik, Keršova 10,
imenovana 4. 12. 1996, zastopa zavod brez
omejitev, kot vršilka dolžnosti ravnateljice.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

Rg-105991
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03121 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TELEKOMUNIKACIJE -
SENIČAR, podjetje za vzdrževanje in iz-
gradnjo telekomunikacijskih objektov,
d.o.o., Grobelce 7c, Vinski vrh, sedež:
Grobelce 7c, 3264 Vinski vrh, pod vlož-
no št. 1/01153/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5326214
Firma: TELEKOMUNIKACIJE-SENIČAR,

Podjetje za vzdrževanje in izgradnjo tele-
komunikacijskih objektov, d.o.o., Ulica v
Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: TELEKOMUNIKACI-
JE-SENIČAR, d.o.o., Šmarje pri Jelšah

Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ulica
v Zadrže 1

Osnovni kapital: 5,305.826 SIT
Ustanovitelj: Seničar Franc, Šmarje pri

Jelšah, Cesta v Zadrže 1, vstop 23. 1.
1990, vložek 5,305.826 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-105993
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01765 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MALAGA, trgovina na de-
belo in drobno in gostinstvo, d.o.o., Šeš-
če 29, Prebold, sedež: Šešče 29, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/01384/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5365996
Osnovni kapital: 1,552.569 SIT
Ustanovitelj: Oblak Branko, Prebold,

Šešče 29, vstop 18. 1. 1991, vložek
1,552.569 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-105997
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03259 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SLDB, mednarodni trans-
port, špedicija, logistika, trgovina, eks-
port - import, d.o.o., Celje, sedež: Trno-
veljska cesta 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06140/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo firme, sedeža, deležev, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5815827
Firma: SLB, mednarodni transport,

d.o.o.
Skrajšana firma: SLB, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Ustanoviteljica: FA. JOHANN Detendor-

fer Spedition und Transport Gesmbh Ka-
RNINER, izstop 15. 6. 1994; Boroš-Mo-
soud Jožefa, Trbovlje, Opekarna 2a, vstop
11. 9. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-105999
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02204 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa Gorenje Kulturnica, pod-
jetje za kulturo in kakovost življenja,
d.o.o., Velenje, Partizanska 12, sedež:
Partizanska 12, 3320 Velenje, pod vlož-
no št. 1/04296/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, spremembo firme, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5643481
Firma: KULTURNICA, podjetje za kul-

turo, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.,
Velenje, Partizanska 12

Skrajšana firma: KULTURNICA, d.o.o.,
Velenje

Osnovni kapital: 1,529.100 SIT
Ustanoviteljjica: GORENJE Gostinstvo,

d.o.o., Velenje, Partizanska 12, izstop
24. 5. 1995; Pangeršič Stanislava, Vele-
nje, Šalek 89, vstop 5. 3. 1992, vložek
1,529.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 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; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n..

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 razen
farmacevtske dejavnosti.

Rg-106000
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02700 z dne 30. 1. 1997 pri
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subjektu vpisa SMOR, Proizvodnja, inže-
niring, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Jenkova 11, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/06124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5821827
Osnovni kapital: 1,501.283 SIT
Ustanovitelja: Orešnik Rajko, Fram, Fram

187, vstop 21. 6. 1993, vložek 1,201.283
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šušnik Mir-
ko, Velenje, Jenkova 11, vstop 21. 6.
1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-106003
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04167 z dne 14. 1. 1997 pri
subjektu vpisa JERIČ, gradbeništvo in tr-
govina, d.o.o., Podčetrtek 114, Podčetr-
tek, sedež: Podčetrtek 114, 3254 Pod-
četrtek, pod vložno št. 1/05604/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5771145
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanoviteljica: Jerič Metka, Podčetrtek,

Podčetrtek 114, vstop 3. 3. 1993, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 1. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-106007
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02926 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VLADO
BAGAT BRASLOVČE, p.o., sedež: Rakov-
lje 15b, 3314 Braslovče, pod vložno št.
1/05044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5088496
Firma: OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE.

Rg-106009
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00473 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SMOR, Proizvodnja, inže-
niring, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Jenkova 11, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/06124/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be z dne 16. 8. 1994 s temile podatki:

Matična št.: 5821827
Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna
mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vozi-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n..

Pri dejavnosti pod šifro J/67.13. družba
lahko opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12.
družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-106012

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03772 z dne 31. 1. 1997 pri

subjektu vpisa VAN-VAN, Trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Gornji grad, se-
dež: Šokat 10, 3342 Gornji grad, pod
vložno št. 1/05511/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5756081
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hren Jurij, Gornji grad, Šo-

kat 10, vstop 8. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106013
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00988 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNIOR, kovaška industrija
Zreče, p.o., Zreče, Kovaška cesta 10,
sedež: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/00248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5042437
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Filipov Filip, razrešen 27. 1. 1995.

Rg-106014
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03724 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa HIPS, podjetje za hidravli-
ko in propagandne storitve, d.o.o., Vele-
nje, sedež: Špeglova 18, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/03904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5609097
Firma: HIPS, podjetje za hidravliko,

pnevmatiko in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.700 SIT
Ustanovitelj: Škorjanc Jože, Velenje, Kar-

deljev trg 1, vstop 3. 2. 1992, vložek
1,513.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106015

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03733 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa VEZ-PLETENINE, Podjetje
za izdelavo ekskluzivne konfekcije, ple-
tenine, trgovina in marketing, d.o.o.,
Šentjur pri Celju, sedež: Cesta na Rifnik
10, 3230 Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/05388/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, spremembo pri družbe-
nikih zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo zastopnika, dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5753627
Firma: VEZ-PLETENINE ŠTORMAN IN

ŠTORMAN, izdelava ekskluzivne konfek-
cije, pletenine in marketing, d.n.o., Šent-
jur, Cesta na Rifnik 10

Skrajšana firma: VEZ-PLETENINE
ŠTORMAN IN ŠTORMAN, d.n.o., Šentjur,
Cesta na Rifnik 10

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Štorman Zofija in Štorman
Karel, oba iz Šentjurja, Cesta na Rifnik 10,
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izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 9. 12.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štorman Karel, razrešen 9. 12. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Štorman Zofija, raz-
rešena 9. 12. 1994 in imenovana za družbe-
nico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1997: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 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; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in 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; 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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 razen farmacevt-
skih dejavnosti; pri dejavnosti K/74.12 ra-
zen revizijskih dejavnosti.

Rg-106018
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/01398 z dne 30. 1. 1997 pod
št. vložka 1/06571/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992494
Firma: SMISEL MILFORD IN DRUGI,

svetovanje za sprostitev telesa in duha,
d.n.o., Celje

Skrajšana firma: SMISEL MILFORD in
DRUGI, d.n.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3000 Celje, Škapinova 5
Ustanovitelja: Fajdiga Miša Ljudmila, Ce-

lje, Škapinova 5, vstop 19. 10. 1996, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Milford Christopher, Kingswood Bri-
stol, 40 Ashford Way, vstop 19. 10. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Fajdiga Miša Ljudmila, imenovana
19. 10. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev; Milford Christopher, imenovan 19. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 8042 Drugo
izobraževanje; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n..

Rg-106019
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/02763 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO ŠENTJUR PRI CELJU, p.o., Titov
trg št. 5, Šentjur pri Celju, sedež: Titov
trg št. 5, 3230 Šentjur pri Celju, pod
vložno št. 1/00604/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
socialnem varstvu, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev in dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5243076
Firma: CENTER ZA SOCIALNO DELO

ŠENTJUR PRI CELJU
Sedež: 3230 Šentjur pri Celju, Mest-

ni trg 5
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljublja-

na, Gregorčičeva 20, vstop 17. 12. 1992.

Rg-106022

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04722 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa TREND, Računalniški inže-
niring, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, se-
dež: Efenkova 61, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00783/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
firme in spremembo pooblastil zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5299438
Firma: TREND, računalniški inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: TREND, d.o.o.
Osnovni kapital: 27,142.000 SIT
Ustanovitelji: Lisac Boris, Velenje, Vr-

njačke banje 1, vstop 27. 11. 1989, vložek
6,785.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oremuž Bojan, Velenje, Šalek 89, vstop
27. 11. 1989, vložek 6,785.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lisac Tanja, Vele-
nje, Vrnjačke banje 1, vstop 27. 11. 1989,
vložek 6,785.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Oremuž Mirjam, Velenje, Šalek 89,
vstop 27. 11. 1989, vložek 6,785.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lisac Boris, razrešen 22. 12. 1994
in ponovno imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo neomejeno in posamično, razen
v primeru sklepanja pogodb za naložbe v
osnovna sredstva, če vrednost presega to-
larsko protivrednost 10.000 DEM je po-
trebna predhodno soglasje skupščine druž-
be; direktor Oremuž Bojan, razrešen
22. 12. 1994 kot pomočnik direktorja in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno in posamično, razen v
primeru sklepanja pogodb za naložbe v os-
novna sredstav, če vrednost presega tolar-
sko protivrednost 10.000 DEM je potrebna
predhodno soglasje skupščine družbe.

Rg-106023

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04847 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PAHS, trgovsko - proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Valva-
zorjeva 32, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme, sede-
ža, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5831407
Firma: PAHS, trgovsko - proizvodno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PAHS, d.o.o.
Sedež: 3203 Nova Cerkev, Zlateče 10
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelja: Hudomalj Andrej, Celje,

Valvazorjeva 32, vstop 3. 7. 1993, vložek

805.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Selčan Peter, Nova Cerkev, Zlateče 10, vs-
top 3. 7. 1993, vložek 805.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Hudomalj Andrej, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Selčan Peter, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 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; 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;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri dejavnosti
52.48 vse razen orožja in streliva; pri šifri
dejavnosti 74.14 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
sodišča Srg 1699/93 z dne 13. 9. 1993.

Rg-106025

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04468 z dne 31. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GAMA, inženiring, posre-
dovanje, organizacija, marketing, knji-
govodske storitve, d.o.o., Velenje, se-
dež: Efenkova 4, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03019/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5702577
Osnovni kapital: 2,503.489 SIT
Ustanovitelj: Gaberšek Matjaž, Velenje,

Efenkova 4, vstop 19. 12. 1990, vložek
2,503.489 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gaberšek Matjaž, imenovan 19. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 2222/90 z dne 27. 8. 1991.

Rg-106028

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04804 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KONTAKT, podjetje za psi-
hodiagnostiko, psihološko svetovanje,
psihoterapijo in razvojno raziskovalno
delo, Celje, Ljubljanska 31, sedež: Ljub-
ljanska 31, 3101 Celje, pod vložno št.
1/01552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo ustanovite-
ljev, firme, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5740410
Firma: KONTAKT, storitve, svetovanje,

d.o.o., Ljubljanska 31, Celje
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Skrajšana firma: KONTAKT, d.o.o.,
Ljubljanska 31, Celje

Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska 31
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Voglar Damjana, Celje,

Ljubljanska 31, vstop 10. 1. 1990, vložek
752.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sernec Radovan, Celje, Ljubljanska 31, vs-
top 30. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sernec Radovan, razrešen 30. 12.
1994 kot namestnik direktorja in ponovno
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7512 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju zdravst-
va, izobraževanja, kulture in druge socialne
storitve, razen obveznega socialnega zava-
rovanja; 8042 Drugo izobraževanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n..

Pri šifri dejavnosti 67.13 samo menjalni-
ce in zastavljalnice.

Rg-106029
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04419 z dne 23. 1. 1997 pri

subjektu vpisa EUROSET, proizvodnja in
zastopstva, d.o.o., Breg 1, Polzela, se-
dež: Breg 1, 3313 Polzela, pod vložno št.
1/04240/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki, spre-
membo sedeža, družbenika, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5625530
Firma: EUROSET, proizvodnja in za-

stopstva, d.o.o., Breg 87, Polzela
Sedež: 3313 Polzela, Breg 87
Osnovni kapital: 1,923.000 SIT
Ustanovitelja: Tavčer Ježovnik Alenka,

Šempeter, Dobrteša vas 16b, vstop 8. 4.
1992, vložek 283.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ježovnik Andrej, Šempeter,
Dobrteša vas 16b, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Tavčer Ježovnik Alenka, imenova-
na 8. 4. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev; direktor Ježovnik Andrej, imenovan
27. 12. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev, kot pomočnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1128/92 z dne 16. 6. 1992.

Rg-106030

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/02678 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa POSEST, Podjetje za trgo-
vino, inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Vodnikova 2, Celje, sedež: Vodnikova 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenikov zaradi odsvojitve
poslovnih deležev in spremembo pri zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5509327
Ustanovitelj: Zupančič Franc, Celje, Ste-

genškova 10; Naveršnik Olga, Celje, Ker-

snikova 4; Krajnc Ludvik, Vransko, Prapre-
če 4; Božič Slavica, Celje, Na zelenici 7;
Hartman Bertold, Laško, Podšmihel 21; Po-
povič-Škornik Alenka, Celje, Čopova 23;
Zorko Dragica, Celje, Opekarniška 8; Vra-
bič Erna, Celje, Ljubljanska 54; Mežner
Slavko, Gomilsko, Grajska vas 157; Veber
Jožef, Velenje, Cesta IX/5; Kajba Karla, Ce-
lje, Ulica Heroja Bračiča 17; Kač Niko, Pol-
zela, Polzela 120a; Herman Jožica, Celje,
Na Zelenici 3; Mužič Irena, Celje, Ljubljan-
ska 60; Ratej Ida, Celje, Spominska 22;
Fras Janko, Celje, Ulica V. prekomorske
brigade 9; Zaveršnik Boris, Šmarje pri Jel-
šah, Šmarje pri Jelšah 182; Sajko Julijana,
Celje, Košnica 25j; Šepec Andrej, Žalec,
Vrbje 6; Hren Angela, Slovenske Konjice,
Škalce 16; Prelec Marjan, Celje, Mencin-
gerjeva 6; Mihelčič Boris, Celje, Škapinova
13; Malec Marjeta, Celje, Zvodno 58; Pe-
šec Miloš, Celje, Efenkova 50; Seničar An-
dreja, Celje, Na Zelenici 9; Mirnik Ivan, Ce-
lje, Pod Lipami 10; Jurak Vlado, Celje, Pre-
žihova 40; Krajnc Marjan, Celje, Ulica hero-
ja Rojška 28; Krajnc Andrej, Celje, Ulica
heroja Rojška 28, vsi izstopili 20. 5. 1994;
Ljubljanska banka – Splošna banka Celje,
d.d., Celje, Vodnikova 2, vstop 12. 5.
1993, vložek 9,111.758,70  SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Franc, Celje, Stegenškova
10, razrešen 20. 5. 1994 in ponovno ime-
novan za direktorje, ki zastopa družbo brez
omejitev, lahko nabavlja in odtujuje nepre-
mičnine samo do vrednosti 1.000.000
DEM, za posle nad to vrednostjo pa potre-
buje soglasje skupščine družbe.

Zaradi umika predloga za spremembo
dejavnosti se v tem delu postopek ustavi.

Rg-106031
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04441 z dne 28. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MOBILE - ARCH, projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., Petrovče, Le-
vec 77a, sedež: Levec 77a, 3301 Pe-
trovče, pod vložno št. 1/00918/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5311314
Firma: MOBILE-ARCH, projektiranje in

inženiring, d.o.o., Trg celjskih knezov 2,
Celje

Skrajšana firma: MOBILE-ARCH, d.o.o.,
Trg celjskih knezov 2, Celje

Sedež: 3000 Celje, Trg celjskih kne-
zov 2

Osnovni kapital: 2,328.620 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Borut, Petrovče, Le-

vec 77a, vstop 8. 12. 1989, vložek
2,328.620 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1996: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 5111 Po-
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sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106762
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00917 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa EHO, elektrika, hladil-
ništvo, ogrevanje, d.o.o., Brezno 3d,
Laško, sedež: Brezno 3d, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/00673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbene pogodbe z dne 25. 11.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5288428
Firma: EHO, Elektrika, hladilništvo,

ogrevanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EHO, d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Brezno 7a.

Rg-106764
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03484 z dne 12. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5867843
Firma: DOLEJŠI - MODNI GUMBI, d.o.o.,

Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Štrbenkova 1
Osnovni kapital: 2,516.100 SIT
Ustanovitelja: Dolejši Anton in Dolejši Šte-

fan Maks, oba iz Velenja, Žarova 24, vstopila
16. 10. 1994, vložila po 1,258.050 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dolejši Anton, imenovan 16. 10.
1994 zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Dolejši Štefan Maks, imenovan 16. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1997: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-106766
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04625 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa MAGNA, trgovina, zasto-
panje, d.o.o., Šentjur, Dušana Kvedra
18, sedež: Dušana Kvedra 18, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/03558/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5576962
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Švencbir Milica, izstop

12. 12. 1994; Štih Maček Andreja, Šent-
jur, Kvedrova 18, vstop 27. 12. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Švencbir Milica, razrešena 12. 12.
1994.

Rg-106769

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00004 z dne 17. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05863/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928893
Firma: GREENHORN, d.o.o., storitve

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Milčinskega 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jesenek Gregor, Celje, Mil-

činskega 14, vstop 3. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenek Gregor, imenovan 3. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarnih obliki; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 3340 Proizvodnja optič-
nih instrumentov in fotografske opreme;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
4521 Splošna gradbena dela; 4532 Izola-
cijska dela; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7230 Obdela-
va podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti
G/52.48 vse razen orožja in streliva; pri
dejavnosti J/67.13 le menjalnice in zastav-
ljalnice; pri dejavnosti K/74.12 brez revi-
zijske dejavnosti.

Rg-106770
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 97/00193 z dne 26. 2. 1997 pod
št. vložka 1/06599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1122681
Firma: PRAKSIS, svetovanje in stori-

tve, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: PRAKSIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Žarova 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sedovnik Peter, Velenje, Ša-

lek 97, vstop 17. 2. 1997, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cverlin Smi-
ljana, Velenje, Jenkova 11, vstop 17. 2.
1997, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Javornik Janja, Šoštanj, Gaberke
1, vstop 17. 2. 1997, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sedovnik Peter, imenovan 17. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Cverlin Smiljana, imenovana 17. 2.
1997; prokuristka Javornik Janja, imenova-
na 17. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Pri dejavnosti K/74.12 brez revizijske
dejavnosti.
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Rg-106771
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00666 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ZAUPANJE, podjetje za
gradbena dela, d.o.o., Celje, Gregorčiče-
va ulica 6, sedež: Gregorčičeva ulica 6,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01744/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5370400
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lovrec Saša, Velenje, Cesta VII/1,
imenovan 1. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev, kot poslovodja.

Rg-106772

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/04460 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa POLES - TRADE, trgovina,
uvoz - izvoz, prevozništvo, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Vitanje, sedež: Skomarje
64, 3205 Vitanje, pod vložno št.
1/04277/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta o ustanovitvi z zako-
nom o gospodarskih družbah, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5643155
Osnovni kapital: 1,503.225 SIT
Ustanovitelj: Pogorevc Konrad, Vitanje,

Skomarje 64, vstop 23. 4. 1992, vložek
1,503.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 02020
Gozdarske storitve; 14110 Pridobivanje
kamnin za gradbene namene; 14120 Pri-
dobivanje apnenca, sadre in krede; 14130
Pridobivanje skrilavcev; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 26700 Ob-
delava naravnega kamna; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 45430 Oblaganje
tal in sten; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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; 52240

Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 60240 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-106774

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 95/00424 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa HANI, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Stara cesta 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06126/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, poslovnih deležev in družbene pogodbe
z dne 24. 4. 1995 s temile podatki:

Matična št.: 5837928
Ustanovitelja: Verdenik Milan, Šentjur,

Pod gozdom 10, vstop 15. 3. 1994, vložek
427.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bračun Simon, Žalec, Kvedrova 18, vstop
24. 4. 1995, vložek 427.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 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; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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-
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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;
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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n..

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti J/67.13 le
menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti
K/74.12 brez rvizijske dejavnosti; pri dejav-
nosti O/92.712 le za prirejanje posebnih iger
na srečo na igralnih avtomatih, zunaj igralnic,
če je registrirano za gostinsko dejavnost.

Rg-106775
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00464 z dne 4. 2. 1997 pod št.

vložka 1/06581/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904471
Firma: MAJABO, trgovina in storitve,

d.o.o., Celje in družbenik, Trgovska druž-
ba, d.n.o.

Skrajšana firma: MAJABO, trgovina in
storitve, d.o.o., Celje in družbenik, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Dodatna oblika: dvojna družba
Sedež: 3000 Celje, Stanetova 17
Ustanovitelja: Anothes, Trgovsko, založ-

niško in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj,
Planina 3, vstop 24. 5. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Majabo,
trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Stanetova
17, vstop 24. 5. 1995, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pajestka Aleš, Kranj, Valjavčeva ul.
6, imenovan 24. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev, kot poslovodja, skupno z Bo-
janom Plojem; direktor Ploj Bojan, Celje,
Stanetova 17, imenovan 24. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev, kot poslovodja,
skupno z Alešem Pajestko.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
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gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev, ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8531 Institucionalno socialno varstvo;
8532 Izvajanje socialnovarstvenih progra-
mov in storitev.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 74.12 družba ne sme opravljati revizij-
ske dejavnosti.

Rg-106776
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04319 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa BENEFIT, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ve-
lenje, sedež: Plešivec 38, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/03535/00 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.: 5867762
Firma: BENEFIT, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Velenje,
Plešivec 38

Skrajšana firma: BENEFIT, d.o.o., Vele-
nje, Plešivec 38

Osnovni kapital: 1,570.510 SIT
Ustanoviteljica: Lever Nevenka, Velenje,

Tomšičeva cesta 15, vstop 19. 12. 1991,
vložek 1,570.510 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 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;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-

slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti K/74.12
vse razen revizijske dejavnosti.

Rg-106785
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/01000 z dne 28. 1. 1997 pod
št. vložka 1/06574/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5992168
Firma: WIKRA, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: WIKRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3211 Škofja vas, Škofja vas 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajšek Vili, Škofja vas,

Škofja vas 63, vstop 22. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krajšek Vili, imenovan 22. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Str-
nad Boštjan, Šentjur, Boletina 7, imenovan
22. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 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; 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
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pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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 ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.488
vse razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.12 vse razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti K/74.14 vse razen arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-106789
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04334 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ELMIN, storitve, trgovina
in turizem, d.o.o., Velenje, sedež: Lipa 9,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/02280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter  spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5445825
Osnovni kapital: 1,655.100 SIT
Ustanovitelj: Juršnik Anton, izstop

28. 12. 1994; Rovšnik Jože, Velenje, Lipa
9, vstop 31. 7. 1990, vložek 1,654.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 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; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Recikla-
ža 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-
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karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
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; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 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 G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov; pri dejavnosti G/52.488
vse razen orožja in streliva; pri dejavnosti
K/74.12 vse razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti K/74.14 vse razen arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-106810

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03783 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SLADA, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celje, sedež: Lopata 32a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04425/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5646715
Firma: SLADA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SLADA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štefančič Dušan, Celje,

Cesta na Ostrožno 132, vstop 28. 2. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vidmar Slavica, Celje, Pod lipami
26, vstop 26. 5. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-106815

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 96/00367 z dne 7. 1. 1997 pod št.
vložka 1/06568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947138
Firma: EMEND, proizvodnja orodja in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EMEND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,

Oplotniška 1a
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Orož Gorazd, Zreče, C. na

Roglo 6, vstop 4. 12. 1996, vložek
1,601.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Orož Gorazd, imenovan 4. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 1. 1997: 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-106823

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/02277 z dne 27. 2. 1997 pri
subjektu vpisa TARA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Podlog 11c, Šempe-
ter, sedež: Podlog 11c, 3311 Šempeter,
pod vložno št. 1/01851/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
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družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, spremembo zastopnika ter deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5846366
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelji: Kuder Ljudmila, Šempeter,

Podlog 11c, vstop 24. 1. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ku-
der Ljubomir, Šempeter, Podlog 11c, vstop
24. 1. 1990, vložek 1,510.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kuder Samanta, Šem-
peter, Podlog 11c, vstop 17. 5. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Kuder Ljudmila, razrešena 17. 5.
1994 in ponovno imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev, kot poslo-
vodkinja; direktor Kuder Ljubomir, razrešen
17. 5. 1994 kot namestnik direktorice in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot poslovodja; di-
rektorica Kuder Samanta, imenovana 17. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot
poslovodkinja.

Rg-106829
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/01404 z dne 4. 2. 1997 pri
subjektu vpisa CINKARNA, Metalurško-ke-
mična industrija Celje, p.o., Celje, Kidri-
čeva 26, sedež: Kidričeva 26, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/00402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledi-
ce lastninskega preoblikovanja, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter člane nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5042801
Firma: CINKARNA, Metalurško-kemič-

na industrija Celje, d.d.
Skrajšana firma: CINKARNA Celje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 4.887,756.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 6.
1996, vložek 477,438.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana Kolodvorska ulica 15, vstop 19. 6.
1996, vložek 1.069,104.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 19. 6. 1996,
vložek 954,876.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 19. 6. 1996, vložili 750,066.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 19. 6.
1996, vložili 749,586.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; delničarji iz naslova
javne prodaje delnic, vstopili 19. 6. 1996,
vložili 668,412.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; denzcionalizacijski upravičen-
ci, vstopili 19. 6. 1996, vložili 100,488.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Sklad RS
za razvoj - za zavarovanje denacionalizacij-
skih upravičencev, vstopil 19. 6. 1996, vlo-
žil 12,894.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Sklad RS za razvoj - za program
notranjega odkupa, vstopili 19. 6. 1996,
vložili 104,892.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: ge-
neralni direktor Raznožnik Vilibald, razrešen
19. 6. 1996 kot namestnik generalnega di-

rektorja; direktor Flis Zdravko, razrešen
19. 6. 1996 kot direktor strokovne službe
Marketing.

Člani nadzornega sveta: Bernjak Marija,
Erjavec Ferdinand, Raznožnik Vilibald, Can-
kar Slavko, Majcen Nineta, Žagar Marin,
Lubej Andrej in Podergajs Ivan, vsi vstopili
19. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2411 Proizvodnja tehnič-
nih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2664 Proizvodnja malte; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvod-
nja metalurških strojev; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4525 Druga gradbena dela, tu-
di dela specialnih strok; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperi-

mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 9000 Storitve
javne higiene.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00754/00927-1996/BS z dne 18. 12.
1996.

Rg-106832
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03993 z dne 7. 2. 1997 pri
subjektu vpisa AGENCIJA PETKA, pod-
jetje za organizacijo kulturno zabavnih
prireditev in turizem, d.o.o., Kajuhova
1, Slovenske Konjice, sedež: Kajuhova
1, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/04168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5675707
Osnovni kapital: 1,509.500 SIT
Ustanoviteljica: Kuster Silva, Slovenske

Konjice, Splitska 2, vstop 15. 3. 1993, vlo-
žek 1,509.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1997: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic.

Pri šifri dejavnosti 92.711 samo igre na
srečo, kjer skupna vrednost srečk ne pre-
sega 400.000 SIT.

Rg-106837
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03097 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa D & M, d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje Zreče, sedež: Jurija
Vodovnika 27, 3214 Zreče, pod vložno
št. 1/03259/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in z novimi vložki
ter spremembo družbenikov s temile po-
datki:
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Matična št.: 5763665
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Oplotnik Danijel, izstop

10. 6. 1994; Oplotnik Tosja in Oplotnik Ni-
na, oba iz Zreč, Jurija Vodovnika 27, vstopi-
la 10. 6. 1994, vložila po 754.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-106839
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/04417 z dne 28. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SLEM, servis in trgovina,
d.o.o., Kidričeva ul. 3, Celje, sedež: Ki-
dričeva ul. 3, 3000 Celje, pod vložno št.
1/05312/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo družbenikov,
zastopnikov, firme, sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5769949
Firma: EMO EMAJL, d.o.o., Maribor-

ska 86, Celje
Skrajšana firma: EMO EMAJL, d.o.o.,

Celje
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,652.569 SIT
Ustanovitelji: Ovčar Branko, izstop 1. 9.

1994; Jošt Jože, Celje, Razgledna 14, vs-
top 1. 9. 1994, vložek 550.856,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ovčar Marjana, No-
va cerkev, Landek 10, vstop 1. 9. 1994,
vložek 550.856,30 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pavlin Tomaž, Celje, Opekarniška
12f, vstop 1. 9. 1994, vložek 550.856,30
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ovčar Branko, razrešen 1. 9. 1994;
direktorica Ovčar Marjana, imenovana 1. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Pavlin Tomaž, imenovan 30. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1997: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizijske
dejavnosti.

Rg-106843

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom
Srg št. 94/03656 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa SONČEK, Podjetje za go-

stinstvo, gradnjo in ambijentalno ureja-
nje prostora, d.o.o., Velenje, sedež: Ki-
dričeva cesta n.h., 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/02775/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5489130
Firma: KOŠIČ & ŠORN ARH CENTER,

družba za gostinstvo, gradnjo in ureja-
nje prostora, d.n.o.

Skrajšana firma: KOŠIČ & ŠORN ARH
CENTER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Lušič Željko, izstop 15. 7.
1994; Hribar Bojan, izstop 15. 7. 1994;
Košič Šorn Kristjana, Velenje, Cesta X/33,
izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 15. 7.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Košič Matej, Velenje, Cesta
X/33, vstop 15. 7. 1994, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Košič-Šorn Kristjana, razrešena
15. 7. 1994 in imenovana za družbenico,
ki zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Košič Matej, imenovan 15. 7. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-106844
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 97/00026 z dne 18. 2. 1997 pri
subjektu vpisa STYLAND, trgovina in pre-
vozništvo, d.o.o., Buče 7, sedež: Buče 7,
3255 Buče, pod vložno št. 1/03466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo firme, dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5616085
Firma: LESKOVŠEK, trgovina in pre-

vozništvo, d.o.o., Buče 7
Skrajšana firma: LESKOVŠEK, d.o.o.,

Buče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovšek Andrej, Buče,

Buče 7, vstop 26. 9. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;

5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
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mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hote-
lov brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev, ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n..

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 razen
farmacevtskih izdelkov.

Po izdaji sklepa o zavrženju opr. št. Srg
1580/94 z dne 19. 11. 1996 je predlaga-
telj v pritožbi predložil nove listine, zato je
sodišče pritožbo štelo kot predlog za nado-
mestitev sklepa in odločilo, kot izhaja iz izre-
ka sklepa.

Rg-106846
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00105 z dne 17. 2. 1997 pri
subjektu vpisa LEČNIK, trgovina, popravi-
lo ur in prevozi, d.o.o., Celje, Aškerčeva

ulica 3, sedež: Aškerčeva ulica 3, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01965/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenikov ter povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5411971
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lečnik Viktor, Lečnik Olga

in Lečnik David, vstopili 28. 12. 1989 ter
Lečnik Viktor, vstopil 1. 5. 1994, vsi iz Voj-
nika, Stanka Kvedra 9, vložili po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-106878
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00352 z dne 17. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05780/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5795290001
Firma: ERNEST & TATJANA PLANINC,

servisne storitve, trgovina, proizvodnja,
d.o.o., Podsreda 37, PODSREDA - PO-
DRUŽNICA Ljubljana

Skrajšana firma: ERNEST & TATJANA
PLANINC, d.o.o., Podsreda - PODRUŽ-
NICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Novo Polje,

c. X/20a
Ustanovitelj: Ernest & Tatjana Planinc, ser-

visne storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o.,
Podsreda 37, Podsreda, vstop 25. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinc Ernest, Ljubljana, Novo Polje
c. X/20a, imenovan 26. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1997:
45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45310 Električne inštalacije; 45420 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 So-
boslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74700
Čiščenje stavb; 90005 Druge storitve jav-
ne higiene; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.

Rg-106880

Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom Srg
št. 94/02057 z dne 18. 2. 1997 pri subjektu
vpisa KOMOS, Klavnica, oprema d.o.o.,
Celjska 1, sedež: Celjska 1, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/01174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, skrajšano firmo, sedež, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5324092
Firma: KOMOS, Klavnica, oprema,

d.o.o., Celjska 1, Slovenske Konjice
Skrajšana firma: KOMOS, d.o.o., Slo-

venske Konjice

Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Celj-
ska 1

Osnovni kapital: 19,449.000 SIT
Ustanovitelj: Strašek Štefan, Slovenske

Konjice, Celjska 1, vstop 10. 2. 1990, vlo-
žek 19,449.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-106890
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01045 z dne 26. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ALEA, Podjetje za trgova-
nje na debelo in inženiring, d.o.o., Tom-
šičev trg št. 12, Celje, sedež: Tomšičev
trg 12, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe, spremembo firme,
sedeža, družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5296269
Firma: ALEA, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ALEA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Glavni trg 12
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Marjan, ml., iz-

stopil 4. 1. 1994; Korošec Marija, Žalec,
Ipavčeva 15, vstop 30. 9. 1990, vložek
1,340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Marjan, st., Žalec, Ipavčeva 15,
vstop 6. 1. 1994, vložek 660.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
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-
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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; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 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; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 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 široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-

ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n..

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
G/51.18 opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J/67.13 lahko opravlja le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

Rg-106895
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00480 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa VITAL MESTINJE, pro-
izvodnja brezalkoholnih pijač, p.o., Me-
stinje, p. Podplat, sedež: Mestinje, 3241
Podplat, pod vložno št. 1/00560/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, spremembo pri za-
stopniku, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti,
ustanovitelje, osnovni kapital, člane nadzor-
nega sveta in preoblikovanje iz p.o. v d.d. s
temile podatki:

Matična št.: 5092094
Firma: VITAL MESTINJE, proizvodnja

brezalkoholnih pijač, d.d., Mestinje,
3241 Podplat

Skrajšana firma: VITAL MESTINJE, d.d.,
Mestinje, Podplat

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 145,408.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 25. 4.
1996, vložek 14,541.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 25. 4.
1996, vložek 22,688.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 25. 4. 1996,
vložek 29,082.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 25. 4. 1996, vložili 27,470.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 25. 4.
1996, vložili 20,112.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo; Sklad RS za razvoj - za pro-
gram notranjega odkupa, vstopili 25. 4.
1996, vložili 31,515.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Murgelj Zvonko, Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 167, razrešen 25. 4.
1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Močnik Mira,
Hostnik Silva, Perkovič Silva, Jagodič Ire-
na, Vraničar Peter in Boršič Anton, vsi vsto-
pili 25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-

korja; 1585 Proizvodnja testenin; 1586 Pre-
delava čaja in kave; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih izdel-
kov.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00707/00761 - 1996/TJ z dne 20. 6.
1996.

Rg-106906
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00279 z dne 11. 2. 1997 pri
subjektu vpisa E & T, Podjetje za proizvod-
njo in montažo elektroinštalacij, d.o.o.,
Velenje, sedež: Janka Ulriha 21, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/03744/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti ter deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5585007
Osnovni kapital: 1,500.749 SIT
Ustanovitelja: Černjavič Maksimiljan, iz-

stop 15. 12. 1994; Novak Robert, Šoštanj,
Lole Ribarja 4, vstop 29. 8. 1991, vložek
4.210 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hla-
din Miran, Velenje, Janka Ulriha 21, vstop
29. 8. 1991, vložek 1,496.539 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Razširi se dejavnost podjetja na: go-
stinstvo in turizem.

Dejavnost odslej glasi: proizvodnja in
montaža elektroinštalacij jakega in šibkega
toka; proizvodnja in montaža jakotočnih te-
lefonskih in drugih omrežij; trgovina z neži-
vilskimi proizvodi vseh trgovskih strok na
debelo in drobno; izgradnja, rekonstrukcija
in popravilo gradbenih objektov elektroe-
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nergetskih prenosov, telefonsko-telegraf-
skih vez, signalno varnostnih vez in drugih
objektov nizkogradnje; zaključna dela v
gradbeništvu; organiziranje in posredovanje
pri izgradnji kompleksnih gospodarskih in
drugih objektov; prevoz blaga v cestnem
prometu; gostinstvo in turizem.

Rg-106916
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 96/00769 z dne 13. 2. 1997 pri
subjektu vpisa ESO OPREMA, podjetje za
proizvodnjo rudarskih in gradbenih stro-
jev in naprav, d.o.o., Velenje, Preloška
c. 1, sedež: Preloška c. 1, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/05054/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5693772
Firma: ESO - ELEKTRO STROJNA

OPREMA, podjetje za proizvodnjo rudar-
skih in gradbenih strojev in naprav, d.d.

Skrajšana firma: ESO - ELEKTRO
STROJNA OPREMA, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 608,568.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 26. 8.
1996, vložek 60,857.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vstop 26. 8.
1996, vložek 126,225.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 26. 8. 1996,
vložek 121,714.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci interne razdelitve,
vstopili 26. 8. 1996, vložili 103,467.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 26. 8.
1996, vložili 130,441.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Sklad RS za razvoj -
za program notranjega odkupa, vstopili
26. 8. 1996, vložili 65,864.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grm Vinko, Velenje, Madarjeva 7,
razrešen 26. 8. 1996 in ponovno imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Bezgovšek Ire-
na, Ipavic Igor, Kopitar Rafael, Dervarič Ev-
gen, Tomaž Deberšek in Janežič Jože, vsi
vstopili 26. 8. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Pro-

izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n..

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 00821/00534 - 1996/MB z dne 1. 10.
1996.

KRŠKO

Rg-108436
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00052 z dne 24. 2. 1997 pri
subjektu vpisa FILKON, podjetje za mar-
keting, inženiring in trgovino, d.o.o., se-
dež: Cesta krških žrtev 9, Krško, pod vlož-
no št. 1/01081/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane

firme, sedeža, ustanoviteljev, poslovnih de-
ležev in zastopnikov ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5387876
Firma: EVERLAST, trgovina, proizvod-

nja, uvoz-izvoz, d.o.o., Leskovec pri Kr-
škem

Skrajšana firma: EVERLAST, d.o.o., Le-
skovec pri Krškem

Sedež: Leskovec pri Krškem, Vrt-
narska pot 1

Ustanovitelja: Olovec Jože, Leskovec pri
Krškem, Vrtnarska pot 1, vstopil 15. 10.
1995, in Kranjčevič Alojz, Leskovec pri Kr-
škem, Kobile 8, vstopil 10. 2. 1997, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjčevič Alojz, imenovan 10. 2.
1997, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.
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Rg-108462
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00107 z dne 3. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PANACHE, trgovina, po-
sredovanje, inženiring, d.o.o., Leskovec
pri Krškem, sedež: Loke 8, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/03752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5909457
Ustanovitelja: Žičkar Jože, Krško, Pot na

Polšco 39b, vložil 450.000 SIT in Jeršič
Andrej, Leskovec pri Krškem, Loke 8, vložil
1,050.000 SIT, vstopila 25. 5. 1995, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-108470
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 97/00229 z dne 15. 10.
1996 pri subjektu vpisa AGRARIACVETJE,
proizvodnja in trgovina, d.d., sedež: Ča-
tež ob Savi, Topliška 34, Čatež ob Savi,
pod vložno št. 1/01252/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5094836
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lovenjak Jožef, razrešen 20. 6.
1996; direktorica Gašperut-Barlič Gabrije-
la, Brežice, Valvazorjeva 34, imenovana
20. 6. 1996, zastopa družbo z omejitvami,
da potrebuje soglasje nadzornega sveta pri
določanju amortizacijskih stopenj, najema-
nju dolgoročnih posojil za osnovna in obrat-
na sredstva in določanju dolgoročnih raz-
vojnih programov družbe, ter daje mnenja k
internim aktom uprave družbe.

Rg-108474
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00038 z dne 10. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LESOPREM, inženiring,
oprema in posredništvo, d.o.o., sedež:
Župelevec 7a, Kapele, pod vložno št.
1/00949/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in odsvo-
jitev deleža ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5363845
Ustanovitelja: Zorčič Janko, vstopil

27. 2. 1990 in Zorčič Ljudmila, vstopila
21. 12. 1995, oba iz Kapele, Župelevec
7a, vložila po 751.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-108490
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00178 z dne 4. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EKOMOT, proizvodnja, tr-
govina, servis, Artiče, d.o.o., sedež: Arti-
če 49c, Artiče, pod vložno št.
1/03117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5771064
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1996:

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 pla-
stičnih mas; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje

kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 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; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 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;
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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 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; 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; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
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Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro K/74.12
revizijske dejavnosti.

Rg-108508

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00084 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PROTECH, zastopstvo in
servis, d.o.o., sedež: Kovinarska 5c, Kr-
ško, pod vložno št. 1/02835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenika in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5704855
Firma: BIG.eS, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: BIG.eS, d.o.o.
Sedež: Brestanica, Cesta prvih bor-

cev 20
Ustanoviteljica: Špan Bojan, izstop 14. 3.

1996; Sotošek Bojana, Senovo, Trg rudar-
jev 3, vstop 14. 3. 1996, vložek 1,733.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Špan Bojan, razrešen 14. 3. 1996;
direktorica Sotošek Bojana, imenovana
14. 3. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1996:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo 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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-

javnost okrepčevalnic; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro:
K/74.12 revizijske dejavnosti.

Rg-108573
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 96/00040 z dne 23. 5. 1996 pri
subjektu vpisa PANACHE, trgovina, po-
sredovanje, inženiring, d.o.o., Leskovec
pri Krškem, sedež: Loke 8, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/03752/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5909457
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1996:

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-108623
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00008 z dne 30. 5. 1996 pri
subjektu vpisa AGRO CROMA, storitveno
podjetje, d.o.o., Bizeljsko, sedež: Bre-
zovica 32, Bizeljsko, pod vložno št.
1/02864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5780152
Osnovni kapital: 1,721.500 SIT
Ustanovitelj: Najger Martin, Bizeljsko,

Brezovica 32, vstop 7. 2. 1992, vložek
1,721.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-108625

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 94/02820 z dne 24. 1. 1996
pri subjektu vpisa IST, izobraževanje, sve-
tovanje in tehnološke storitve, Sevni-
ca, d.o.o., sedež: Log 110a, Boštanj,
pod vložno št. 1/02331/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5562350
Firma: KROŠELJ IN DRUŽABNIKI, izo-

braževanje, svetovanje in tehnološke
storitve, Sevnica, d.n.o.

Skrajšana firma: KROŠELJ IN
DRUŽABNIKI, IST, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Novšak Monika in Novšak
Martin, izstopila 10. 1. 1994; Krošelj Ka-
mil, vložil 7.600 SIT in Krošelj Milena, vloži-
la 400 SIT, oba iz Sevnice, Naselje heroja
Maroka 10,  vstopila 10. 1. 1994, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Novšak Monika, razrešena 10. 1.
1994; družbenika Krošelj Kamil in Krošelj
Milena, imenovana 10. 1. 1994, zastopata
in predstavljata družbo brez omejitev.

Rg-108656
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00173 z dne 10. 7. 1996 pri
subjektu vpisa AGRARIACVETJE, proiz-
vodnja in trgovina, d.d., sedež: Čatež ob
Savi, Topliška 34, Brežice, pod vložno št.
1/01252/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5094836
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lovenjak Jožef, Brežice, Kregarje-
va 7, imenovan 15. 6. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Rg-108662
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00244 z dne 16. 7. 1996 pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA IN EKONOM-
SKA SREDNJA ŠOLA BREŽICE, sedež:
Trg dr. I. Ribarja 14, Brežice, pod vložno
št. 1/00173/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 508469500
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Antolovič Jože, razrešen 31. 10.
1995; zastopnik Šoško Martin, Brežice, Bi-
zeljska cesta 11, imenovan 1. 11. 1995,
zastopa šolo brez omejitev kot ravnatelj.

Rg-108713
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02693 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa GORSAD, podjetje za kme-
tijsko proizvodnjo in trgovino na debelo
in drobno, Arnovo selo 52, d.o.o., sedež:
Arnovo selo 52, Artiče, pod vložno št.
1/00482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5311527
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jelčič Martin, Artiče, O-

kljukova gora 1 in Bogovič Jože, Artiče,
Arnovo selo 52, vstopila 23. 12. 1989, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-108774
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 94/01652 z dne 28. 6. 1995
pri subjektu vpisa SEAL, proizvodno tr-
govsko podjetje, Senovo, d.o.o., sedež:
Reštanj 37, Senovo, pod vložno št.
1/01721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
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me, sedeža, kapitala, družbenikov, zastop-
nikov in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5483298
Firma: SEAL, gostinstvo, storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: SEAL, d.o.o.
Sedež: Leskovec, Drnovo 29b
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Abram Ivan in Abram Franc,

izstopila 23. 5. 1994; Vene Franc, Krško,
Delavska 1, vstopil 23. 5. 1994, vložil
1,650.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Abram Ivan, razrešen 23. 5. 1994;
direktor Vene Franc, imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Pri dejavnosti družbe se briše: trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvo-
di; kovinsko in elektrotehnično blago; kera-
mika, steklo in porcelan; tobak in drugi ne-
živilski proizvodi.

Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njim: gostinske storitve nastanitve (hoteli,
moteli, penzioni); gostinske storitve pre-
hrane (restavracija s postrežbo); turistično
posredovanje: agencija in urad; trgovina
na debelo in drobno ter v tranzitu z vsemi
živilskimi in neživilskimi proizvodi v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu; pre-
voz potnikov v cestnem prometu; proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; druga pre-
delava plastičnih mas; proizvodnja izdel-
kov iz kavčuka.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pre-
delava aluminija; proizvodnja kovinskih,
stavbnih in drugih konstrukcij; proizvodnja
lesene embalaže; proizvodnja lesenih
stavbnih elementov; prevoz blaga v cest-
nem prometu; prevoz potnikov s taksi avto-
mobili; storitve v cestnem prometu; trgovi-
na na drobno lovskega in športnega orožja
ter streliva; izdelava in popravilo lovskega
in športnega orožja; druge gostinske stori-
tve; popravilo in vzdrževanje cestnih mo-
tornih vozil; popravilo in vzdrževanje izdel-
kov precizne mehanike; izdelava raznovrst-
nih kovinskih izdelkov; storitve kovinsko-
predelovalne obrti gospodinjstvom; druge
storitve kovinskopredelovalne obrti; zbira-
nje in primarna predelava industrijskih od-
padkov; gostinske storitve nastanitve (ho-
teli, moteli, penzioni); gostinske storitve
prehrane (restavracija s postrežbo); turi-
stično posredovanje: agencija in urad; tr-
govina na debelo in drobno ter v tranzitu z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
prevoz potnikov v cestnem prometu; pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; druga
predelava plastičnih mas; proizvodnja iz-
delkov iz kavčuka.

Rg-108798

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01431 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MINACO, trgovsko podjet-
je, Nova vas, d.o.o., sedež: Nova vas 58,
Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
1/02285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in

uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5595398
Osnovni kapital: 1,692.000 SIT
Ustanovitelja: Miletić Nada, vstopila

10. 2. 1992 in Miletić Anton, vstopil 22. 3.
1993, oba iz Bregane - Hrvaška, Dalmatin-
ska 5, vložila po 846.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-112418

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00164 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SEAL, gostinstvo, storitve
in trgovina, d.o.o., sedež: Drnovo 29b,
Leskovec, pod vložno št. 1/01721/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5483298
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 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; 2852 Splošna mehanična dela;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 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
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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 go-
spodinjskimi, 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 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.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-113940

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00169 z dne 27. 10. 1997 pod
št. vložka 1/03890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908043
Firma: NIKA M & A, prestrukturiranje

in kupoprodaja podjetij, d.o.o.
Skrajšana firma: NIKA M & A, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Osnovni kapital. 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: NIKA, borzno posredniška

hiša, d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev
11, vložila 4,800.000 SIT in K & K in-
vestment, d.o.o., Žiri, Dobračevska 49, vlo-
žil 3,200.000 SIT, vstopila 25. 2. 1995,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rozman Monika, Bohinjska Bistri-
ca, Kamnje 21a, imenovana 25. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-113941
Okrožno sodišče v Krškem je s skle-

pom Srg št. 97/00047 z dne 27. 10.
1997 pri subjektu vpisa ŠETINC & ŠE-
TINC, kadrovsko-socialno svetovanje in
posredništvo, d.n.o., sedež: Brezina
15a, Brežice, pod vložno št. 1/03771/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo
firme, skrajšane firme, kapitala, osnovnih
vložkov in zastopnikov ter razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5897246
Firma: ŠETINC & ŠETINC, ka-

drovsko-socialno svetovanje in posred-
ništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šetinc Irena, Brežice,

Brezina 15a in Šetinc Milan, Grosuplje,
Adamičeva 1c, vstopila 22. 2. 1995, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Šetinc Milan, razrešen 20. 1.
1997; Šetinc Irena, razrešena 20. 1. 1997
kot družbenica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov.

Rg-113942

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00403 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ATTILA, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Brežice, sedež:
Trubarjeva 9, Brežice, pod vložno št.
1/03044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, kapitala, družbenikov in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5738903
Firma: ATTILA – TOTH IN SIN,

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 192.000 SIT
Ustanovitelja: Toth Attila, vstopil 1. 3.

1993, vložil 102.000 SIT; Toth Pope Silve-
ster, vstopil 25. 9. 1997, vložil 90.000 SIT,
oba iz Brežic, Trubarjeva 9, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Toth
Attila, razrešen 25. 9. 1995 kot direktor in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
brez omejitev in družbenik Toth Pope Silve-
ster, imenovan 25. 9. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 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; 5143
Trgovina debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-113946
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00374 z dne 24. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KOPITARNA SEVNICA, d.d.,
Prvomajska 8, Sevnica, sedež: Prvomaj-
ska 8, Sevnica, pod vložno št.
1/00982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039088
Člani nadzornega sveta: Kovač Jože, Ži-

bert Silvo, Hrastar Tatjana, Guček Alojz in
Horjak Anica, izstopili 22. 8. 1997; Pipan
Franc, Košmerl Brigita, Visenjak Franc, Ma-
rin Danilo in Horjak Anica, vstopili 22. 8.
1997.

Rg-113947
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00352 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SOP IKON, industrija kli-
matsko odpraševalnih naprav, Kostanje-
vica na Krki, p.o., sedež: Krška cesta 6,
Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/00404/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5067103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeke Aleš, razrešen 5. 8. 1997; di-
rektor Rajar Andrej, Kostanjevica na Krki,
Male Vodenice 15, imenovan 5. 8. 1997,
kot v.d. direktorja zastopa brez omejitev.

Rg-113948
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00236 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa BRAMES, proizvodnja, tr-
govina, svetovanje, d.o.o., Brežice, se-
dež: Lenartova pot 10, Brežice, pod vlož-
no št. 1/03536/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, kapitala, družbenikov in za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5812186
Firma: BRAMES, proizvodnja, tr-

govina, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BRAMES, d.o.o.
Sedež: Podbočje, Malo Mraševo 7
Osnovni kapital: 1,650.568,60 SIT
Ustanovitelja: Jurič Branko, izstopil

29. 8. 1994; Kuntarič Stanislav, Podboje
91 in Tomazin Jože, Kostanjevica na Krki,
Globočice pri Kostanjevici 3, vstopila 29. 8.
1994, vložila po 825.284,30 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurič Branko, razrešen 29. 8. 1994;
direktor Kuntarič Stanislav, imenovan 29. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, 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; 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
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parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
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
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
gradbenim materialom; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-113949

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00416 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa GRAPAK, podjetje za
projektiranje, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Krško, sedež: Pod goro 9, Krško,
pod vložno št. 1/00969/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, naslova, kapitala, ustanovi-
teljev in zastopnikov, uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5374375
Firma: GRAPAK, tiskarna in kartonaža,

Krško, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAPAK, Krško, d.o.o.
Sedež: Krško, Pod goro 9a
Osnovni kapital: 29,590.279,57 SIT
Ustanovitelj: Švigelj Mira, izstop 21. 5.

1994; Švigelj Aleksander, Krško, Pod go-

ro 9a, vstop 21. 5. 1994, vložek
29,590.279,57 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Švi-
gelj Aleksander, imenovan 21. 5. 1994,
ki zastopa družbo brez omejitev in Švigelj
Mira, razrešena 21. 5. 1994 kot direkto-
rica in imenovana za zastopnico, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja dru-
gih 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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina 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; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 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; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, 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); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
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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; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge šport-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-113950

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 97/00379 z dne 21. 10.
1997 pod št. vložka 1/03889/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z neomejeno odgovornostjo s temi-
le podatki:

Matična št.: 1202146
Firma: SUŠIN IN SUŠIN, Modni salon

Exclusive prodaja in izposoja, d.n.o.
Skrajšana firma: SUŠIN IN SUŠIN - Ex-

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

odgovornostjo
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 46
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Sušin Dušan in Sušin Sne-

žana, oba iz Brežic, Šolska ulica 1, vstopila
15. 9. 1997, vložila po 10.000 SIT, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
družbenika Sušin Dušan in Sušin Sneža-
na, imenovana 15. 9. 1997, ki vsak od
njiju zastopa družbo s soglasjem drugega
družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
1711 Priprava in predenje vlaken bombaž-
nega tipa; 1712 Priprava in predenje mi-
kanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vla-
ken lanenega tipa; 1715 Sukanje in
priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, 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
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na 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; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 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 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prome-
tu; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
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propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-113953

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 97/00155 z dne 15. 10.
1997 pri subjektu vpisa HORTIKULTURA,
plantaže in gradnje, Brežice, d.o.o., se-
dež: Gornji Lenart 28a, Brežice, pod
vložno št. 1/01608/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in odsvojitev poslovnega deleža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5013968
Ustanovitelja. Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
11. 10. 1996, vložek 3,779.000 SIT in Do-
lenjski investicijski sklad, PID, d.d., Novo
mesto, Trdinova 2, vstop 20. 12. 1996, vlo-
žek 12,762.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-113955

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00367 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DIZAKO ZAVAROVANJE,
d.o.o., Podružnica 1, Ljubljana, sedež:
Steletova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/00799/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in imenovanje
prokuristke s temile podatki:

Matična št.: 5354242002
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Grabar Ana Marija, Brežice, Cesta
prvih borcev 8, imenovana 14. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 To-
čenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-113956

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 97/00195 z dne 9. 10. 1997

pri subjektu vpisa TERMOKOVINA, izde-
lava kovinskih izdelkov, inštalacije, tr-
govina, d.o.o., sedež: Obrtna ulica 19,
Brežice, pod vložno št. 1/00483/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5311403
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Galič Branko, Brežice, Obrtna ulica
19, razrešen 31. 5. 1996 in ponovno ime-
novan 1. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 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; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-113957
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 97/00160 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DIZAKO, zavarovanje,
d.o.o., sedež: Cesta prvih borcev 8,
Brežice, pod vložno št. 1/00799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in prokuristko s temile podatki:

Matična št.: 5354242
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Grabar Ana Marija, Brežice, Cesta
prvih borcev 8, imenovana 14. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna

gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
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propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 razen po-
izvedovalne dejavnosti, pri dejavnosti pod
šifro 74.12 pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-113959

Okrožno sodišče v Krškem je s skle-
pom Srg št. 97/00212 z dne 2. 10. 1997
pri subjektu vpisa GRANITT, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Cesta bratov
Cerjakov 50, Brežice, pod vložno št.
1/03150/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744555
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0130 Mešano kmetijstvo; 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 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
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545
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; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-

no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 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; 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; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-113961

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00128 z dne 25. 9. 1997 pri
subjektu vpisa RAST, poslovne storitve,
Sevnica, d.o.o., sedež: Savska cesta 13,
Sevnica, pod vložno št. 1/02916/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, spremembo družbene pogodbe in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712076
Ustanovitelja: Praznik barbara, Boštanj,

Dolenji Boštanj 45, vstop 25. 1. 1993, vlo-
žek 320.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Starc Jožef, izstop 1. 4. 1997; RAST,
poslovne storitve, Sevnica, d.o.o., Sevnica,
Savska cesta 13, vstop 1. 4. 1997, vložek
320.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
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;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, 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; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti s šifro K/74.12 razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-113963

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00370 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JOB - AVTO PUNTAR,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Ce-
sta krških žrtev 135c, Krško, pod vložno
št. 1/01616/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5470846
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1997:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 93030 Druge storitve za nego
telesa.
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LJUBLJANA

Rg-111311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00736 z dne 9. 7. 1997 pri subjektu
vpisa HBH, trgovina in storitve, Ljublja-
na, d.o.o. sedež: Letališka 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25610/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5841950
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovškova 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pircher Julius, Mittelfladnitz 166, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurista
Gassner Michael, Domžale, Krakovska 30,
in Prebil Matjaž, Ljubljana-Polje, Milčetova
pot 20, imenovani 23. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-

nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-111312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06515 z dne 9. 7. 1997 pod št. vložka
1/29461/00 vpisalo v sodni register tega
sodiča sklad stavbnih zemljišč s temile po-
datki:

Matična št.: 5992443
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ

NOVE OBČINE GROSUPLJE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 1290 Grosuplje, Kolodvorska

cesta 2
Ustanoviteljica: Občina Grosuplje, Gro-

suplje, Kolodvorska 2, vstop 6. 3. 1996,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Marolt Jožef, Grosuplje, Škocjan
21, imenovan 6. 3. 1996, kot predsednik
upravnega odbora sklada zastopa sklad brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 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;
7513 Dejavnost javnih ustanov za pospeše-
vanje poslovnih dejavnosti.

Rg-111313

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02796 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa FARMA STIČNA, p.o., sedež: Stična
1, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št.
1/01992/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika,
člane nadzornega sveta in statut s temile
podatki:

Matična št.: 5060788
Firma: FARMA STIČNA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 66,944.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160, vložil 41,771.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vložil 3,764.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
3,764.000 SIT, udeleženci interne razdelitve,
vložili 7,529.000 SIT, in udeleženci notranje-
ga odkupa, vložili 10,116.000 SIT, vstopili
11. 2. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plantarič Alojz, Ivančna Gorica, Pot v
Resje 4, ki od 13. 2. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Pajk Andrej, Sla-
dič Franc in Puš Dušan, vstopil 11. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Statut z dne 11. 2. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja agencije št. LP 01067/01171
– 1997/KJ z dne 15. 5. 1997.

Rg-111314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02990 z dne 4. 7. 1997 pod št. vložka
1/29449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1196049
Firma: EQUINOX HOLDINGS, d.d.,

družba za upravljanje
Skrajšana firma: EQUINOX HOLDINGS,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradnikove

brigade 11
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Prinčič Vojko, Ljubljana,

Parmova ulica 20, vložil 1,620.000 SIT,
Prinčič Joni, Ljubljana, Parmova ulica 20,
vložil 450.000 SIT, Prinčič Špela, Ljublja-
na, Parmova ulica 20, vložila 220.000 SIT,
Šoba Nataša, Ljubljana, Dražgoška ulica 4,
vložila 680.000 SIT, in Prinčič Herta, Ljub-
ljana, Parmova ulica 20, vložila 30.000 SIT
– vstopili 12. 5. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
sednik uprave Prinčič Vojko in člana uprave
Prinčič Joni in Šoba Nataša, imenovani
12. 5. 1997, zastopajo družbo posamično.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-111315

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02960 z dne 4. 7. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI,
p.o., sedež: Nazorjeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, zastopnika in
članov začasnega nadzornega sveta, ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5053269
Firma: LJUBLJANSKI KINEMATOGRA-

FI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 339,486.000 SIT

Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 82,082.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
29,454.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
29,454.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 35,732.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 117.816.000 SIT,
in imetniki kapitala v zasebni lasti, vložili
44,948.000 SIT, vstopili 17. 1. 1997, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
brijelčič Marjan, Ljubljana, Streliška ulica
28, razrešen 19. 1. 1997 kot direktor in
imenovan 20. 1. 1997 za začasnega direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Černe Anka,
Mekinc Janez, Klemenc Aleksander, Pet-
kovšek Janja, Kočevar Anton in Tekavec-Be-
nedičič Barbara, vstopili 17. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213
Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska
in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 01046/00932
– 1997/ST z dne 21. 5. 1997.

Rg-111316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01884 z dne 4. 7. 1997 pod št. vložka
1/29447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 1192205
Firma: ZBOR LASTNIKOV STANO-

VANJSKO POSLOVNE HIŠE, TRG MDB
9, LJUBLJANA

Skrajšana firma: ZBOR LASTNIKOV,
TRG MDB 9, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg MDB 9
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 26. 3. 1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik dr. Leon Jerovec, Ljubljana, Trg

mladinskih delovnih brigad 9, imenovan 1.
4. 1997, kot predsednik skupnosti zastopa
skupnost brez omejtiev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.

Rg-111317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06949 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5997461
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ, LINHARTOVA 66, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1113 Ljubljana, Linhartova 66
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 6. 12. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Suhadolc Renata, Ljubljana, Lin-
hartova 66, imenovana 14. 12. 1996, kot
predsednica upravnega odbora zastopa
skupnost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 702 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi.

Rg-111318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03903 z dne 4. 7. 1997 pri subjektu
vpisa IMOS, Združena industrijska grad-
bena podjetja, delniška družba, Ljublja-
na, Linhartova 11a, sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5302315
Firma: IMOS, Združena industrijska

gradbena podjetja, delniška družba,
Ljubljana, Dunajska 56

Skrajšana firma: IMOS, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56.

Rg-111319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02085 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LO-
GATEC, p.o., sedež: Notranjska 3, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/00391/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084687000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Marinšek Silvester, razrešen
31. 12. 1995; zastopnica Rupnik Metka,
Hotedršica 34a, imenovana 1. 7. 1996,
kot ravnateljica zastopa šolo in podpisuje
neomejeno, razen za veljavno sklenitev
pogodb o nakupu in prodaji sredstev –
osnovnih sredstev ter sredstev skupne po-
rabe, za kar potrebuje predhodni sklep
sveta šole.

Rg-111320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/03928 z dne 3. 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 spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5301297
Ustanovitelji: Kunaver Janez, izstopil 16. 7.

1995; Kunaver Samo, Ljubljana, Grintovška
ul. 24, vložil 8,928.275,36 SIT, ter Kunaver
Marija-Darinka in Kunaver-Jedretič Alenka,
obe iz Mengša, Mlakarjeva 42, Trzin, vložili
po 23,436.722,82 SIT – vsi vstopili 16. 6.
1995, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-111321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02788 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa VBS LEASING, družba za financira-
nje, consulting in trgovino, d.o.o., sedež:
Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27788/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5940338
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Vodopivec Boris, Ljubljana, Opekar-
ska cesta 13, imenovan 15. 7. 1996.

Rg-111322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03392 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GALEB, d.d., Trgovsko podjetje, se-
dež: Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00123/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5024781
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vuga Čedomir, razrešen 3. 6. 1997;
direktor Valant Janez, Kranj, Mlaška c. 10,
imenovan 3. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-111323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03846 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KMEČKA DRUŽBA za upravljanja
investicijskih skladov, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
6185/96 – spremembo statuta in predloži-
tev zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5834457
Sprememba statuta z dne 29. 11. 1996.

Rg-111324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03838 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ETA, živilska industrija, d.d., sedež:
Kajuhova pot 4, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/02763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
5794/96 – vpis in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049237
Člana nadzornega sveta: Mozetič Dra-

gan in Sotelšek Andrej, izstopila 29. 10.

1996; Zakrajšek Alojzija in Černe Anton,
vstopila 29. 10. 1996.

Rg-111326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06517 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 5996694
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV ULICE

ANE ZIHERLOVE 10, LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1117 Ljubljana, Ulica Ane Zi-

herlove 10
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

Ljubljana, Ulica Ane Ziherlove 10, vstopili
3. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turšič Jože, Ljubljana, Ulica Ane
Ziherlove 10, imenovan 1. 7. 1997, kot
predsednik zbora lastnikov zastopa skup-
nost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07039 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29425/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5997607
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, BRA-

TOVŠEVA PLOŠČAD 35 IN 37, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa

ploščad 35 in 37
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 17. 12. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Preželj Ksenija, Ljubljana, Beži-
grad, Bratovševa ploščad 37, imenovana
27. 2. 1993, kot upravnica zastopa skup-
nost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-111328

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06970 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 5997526
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ, TREBINJSKA 10-12, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska

ul. 10
Ustanovitelji: etažni lastniki stanovanj –

po priloženem sezamu, Ljubljana, Trebinj-
ska ul. 10 in 12, vstopili 20. 12. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sabljič Fikret, Ljubljana, Trebinjska
ulica 10, imenovan 20. 12. 1996, kot pred-
sednik odbora zastopa skupnost brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06055 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29427/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 5986176
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STAVB,

ČERNETOVA 6-8
Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-

KOV ČERNETOVE 6 in 8
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Černetova 8
Ustanovitelji: lastniki po priloženem sez-

namu, Ljubljana, Černetova 6 in 8, vstopili
6. 5. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Černe Štefanija, ki kot predsedni-
ca zastopa skupnost brez omejitev, in Šivec
Milan, ki kot namestnik predsednice zasto-
pa skupnost brez omejitev, oba iz Ljubljane,
Černetova 8, imenovana 15. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06159 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 5996252
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJSKE HIŠE, LJUBLJANA, MU-
CHERJEVA 1

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1113 Ljubljana, Mucherjeva 1
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 21. 11. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lužovec Feodor, Ljubljana, Muc-
herjeva 1, imenovan 21. 11. 1996, zastopa
skupnost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03359 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196588
Firma: IRIS TRADE, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IRIS TRADE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeraj Sonja, Ljubljana,

Preglov trg 5, vstop 27. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeraj Sonja, imenovana 27. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 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); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-111335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01193 z dne 27. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ABIT, računalniški inženiring in tr-
govina, Ljubljana, d.o.o., sedež: Zasav-
ska 95, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08918/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in vlož-
kov, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5815584
Ustanovitelji: Mandelj Marko, Šmarca pri

Kamniku, Kolenčeva pot 17, vstopil 26. 12.
1989, vložil 255.000 SIT, Ahačič Iztok, Ljub-
ljana, Veliki vrh pri Šmarju 75, vstopil 15. 6.

1993, vložil 980.000 SIT, Sterle Igor, Šentilj
49, vstopil 15. 6. 1993, vložil 255.000 SIT,
Poteko Edvard, Ljubljana, Ocvirkova 79,
vstopil 15. 6. 1993, vložil 255.000 SIT, Ce-
rar Tončka, Vir, Domžale, Tolstojeva 4, vsto-
pila 15. 6. 1993, vložila 255.000 SIT, in
ABIT, d.o.o., Ljubljana, Zasavska 95, vstopil
18. 12. 1996, vložil 241.714 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 5. 1997.

Rg-111337

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01107 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KOMPAS SKLAD 2, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Dunaj-
ska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5913403
Osnovni kapital: 4.346,726.000 SIT
Sprememba statuta z dne 22. 3. 1997.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

6.3.1. tč. statuta z dne 22. 3. 1997, da se
osnovni kapital poveča v 5 letih za največ
217,336.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital), in sicer vsako po-
slovno leto v višini 1 % osnovnega kapitala z
namenom plačila dela letne provizije družbi
za upravljanje.

Rg-111338

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05217 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KMEČKI SKLAD 3, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Miklo-
šičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27621/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5935628
Vpiše se sklep skupščine z dne 14. 10.

1996, da se osnovni kapital poveča za
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1.982,945.000 SIT, z izdajo 1,982.945 del-
nic v nominalni vrednosti 1000 SIT, tako da
znaša osnovni kapital 6.000,000.000 SIT.

Rg-111339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00550 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa GIZ, SKUPINA ABC, Gospodarsko
interesno združenje, sedež: Trg mladin-
skih delovnih brigad 12, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in ustanoviteljev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5868807
Ustanovitelji: DROGERIJA, d.d., Ljublja-

na, Ulica Milana Majcna 12, Dravinjski dom,
Trgovina in storitve, d.d., Slovenske Konji-
ce, Celjska cesta 2, Planika, Trgovsko pod-
jetje, d.d., Slovenska Bistrica, Trg svobo-
de, MERX SAVINJA MOZIRJE, podjetje tr-
govine, turizma in proizvodnja, p.o. Mozirje,
Na trgu 14, in JELŠA, Trgovsko podjetje,
d.d., Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14,
vstopili 11. 12. 1996, odgovornost:  odgo-
varjajo s svojim premoženjem.

Rg-111340

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02908 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa KEMIČNA TOVARNA MOSTE, d.d.,
Ljubljana, Ob železnici 14, sedež: Ob že-
leznici 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo datuma zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5132622
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ker-

šič Belizar, Ljubljana, Murgle 211, razrešen
in ponovno imenovan 16. 11. 1995, kot
član uprave – direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člana nadzornega sveta: Flis Malči, Čer-
nic Sergej in Peterlin Vito, izstopili 20. 10.
1995; Flis Malči in Černic Sergej, vstopila
20. 10. 1995.

Rg-111341

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03191 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št.1/06105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5198364
Osnovni kapital: 799,113.727,66 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikoa 28, vložil 605,458.982,14
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Dunajska 22, vložil 75,682.372,76 SIT,
in Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložil 75,682.372,76 SIT, ki so vstopili
18. 3. 1996, ter Aljič Mojca, Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 36c, vložila 690.000 SIT, Ra-
dovinac Marko, Ljubljana, Moškričeva ul.
42, vložil 460.000 SIT, Belinger Marko,
Murska Sobota, Stara ul. 13, vložil 579.000

SIT, Ceglar Olga, Ljubljana, Kladezna 21,
vložila 1,202.000 SIT, Emeršič Anton, Ig,
Zapotok 40a, vložil 1,090.000 SIT, Eršte
Darinka, Višnja Gora, Grintavec 19, vložila
462.000 SIT, Firm Peter, Kresnice, Zgornji
Preker 1, vložil 847.000 SIT, Gale Jožefa,
Notranje Gorice 208, vložila 965.000 SIT,
Glinšek Ivan, Petrovče, Kasaze 15, vložil
939.000 SIT, Jazbec Karmen, Dobrova,
Stranska vas 17, vložila 616.000 SIT, Je-
reb Marta, Vrhnika, Stara Vrhnika 31, vložila
892.000 SIT, Jezernik Danica, Nova Cer-
kev 22, vložila 671.000 SIT, Kavčič Anica,
Polhov Gradec, Srednja vas pri Polhovem
Gradcu 22, vložila 957.000 SIT, Kollar Er-
sebet, Ljubljana, Ul. Bratov Učakar 100,
vložila 793.000 SIT, Koprivnikar Dušan,
Ljubljana, Poljanska c. 22c, vložil 402.000
SIT, Kornhausler Anica, Kuzma, Matjaševci
11, vložila 684.000 SIT, Kos Katja, Borov-
nica, Ljubljanska c. 11, vložila 987.000 SIT,
Kosmač Berto, Škofja Loka, Trnje 5, vložil
680.000 SIT, Kozic Lidija, Šalovci, Peskov-
ci 25, vložila 861.000 SIT, Kranjc Marjan,
Logatec, Kalce 7, vložil 1,107.000 SIT,
Kranjc Vinko, Vodice, Utik 84, vložil
465.000 SIT, Kranjc Zdenka, Mengeš,
Glavni trg 2, vložila 797.000 SIT, Kranjec
Karel, Cankova 60, vložil 705.000 SIT, Ku-
har Blanka, Puconci, Lemarje 15, vložila
767.000 SIT, Kuhar Ela, Puconci 377, vlo-
žila 718.000 SIT, Lunder Anton, Velike
Lašče, Prilesje 14, vložil 584.000 SIT, Ma-
kovec Romana, Kranj, Zupančičeva ulica 6,
vložila 897.000 SIT, Marolt Ivanka, Ortnek
Dolnje Podpoljane 6, vložila 861.000 SIT,
Mežan Matjaž, Murska Sobota, Generala
Maistra 2, vložil 967.000 SIT, Morec Zlat-
ka, Murska Sobota, Markiševci 24, vložila
242.000 SIT, Mulec Ivanka, Ljubljana Šen-
tvid, Tacenska 89, vložila 419.000 SIT, Nja-
kaš Jožef, Dobrovnik v Prekmurju, Dobrov-
nik 147, vložil 865.000 SIT, Nose Robert,
Struge na Dolenjskem, Čatež 4a, vložil
462.000 SIT, Ogrin Judita, Vrhnika, Stara
Vrhnika 102, vložila 935.000 SIT, Petrov-
čič Bogomir, Notranje Gorice, Cesta na Log
št. 6, vložil 496.000 SIT, Plestenjak Jožica,
Brezovica pri Ljubljani, Rimska 41, Log, vlo-
žila 997.000 SIT, Ponetelli Robert, Vrhni-
ka, Cesta Krimskega odreda 130, vložil
1,002.000 SIT, Pretnar Irena, Borovnica,
Pako št. 7, vložila 751.000 SIT, Primec
Mira, Vrhnika, Krožna pot 8a, vložila
794.000 SIT, Prosen Ljudmila, Ig, Motena
57, vložila 605.000 SIT, Reberšak Renata,
Celje, Ljubljanska 56, vložila 720.000 SIT,
Ribar Marjanca, Vojnik, Pot v Konsko 23,
vložila 769.000 SIT, Rigler Marija, Ortnek,
Dolnje Podpoljane 11, vložila 828.000 SIT,
Rotar Nada, Ljubljana, Dolenjska c. 189,
vložila 464.000 SIT, Rozman Ivan, Ig, Kot
10, vložil 437.000 SIT, Sajovic Boris, Vrh-
nika, Pot k Studencu 10, vložil 564.000
SIT, Somi Janez, Lendava, Trg ljudske pra-
vice št. 11, vložil 663.000 SIT, Šebjanič
Marjan, Puconci, Lemarje 14, vložil
1,015.000 SIT, Šemen Jožef, Bogojina
141, vložil 688.000 SIT, Šonaja Zora, Mur-
ska Sobota, Prešernova ul. 62, vložila
650.000 SIT, Štular Florjan, Stara Loka 51,
vložil 630.000 SIT, Šustar Majda, Vrhnika,
Pionirska 32, vložila 1,000.000 SIT, Topo-
le Marjeta, Ljubljana, Preglov trg 2, vložila
665.000 SIT, Urbanček Silva, Celje, Na

otoku 17, vložila 666.000 SIT, Užmah Ju-
stina, Sveti Štefan, Grobeljce 23, vložil
626.000 SIT, Vinšek Irena, Ljubljana, Ku-
naverjeva 6, vložila 725.000 SIT, Vrtačnik
Zorko, Ljubljana, Dunajska 101, vložil
313.000 SIT, in Žohar Štefan, Prosenja-
kovci, Motvarjevci 31a, vložil 654.000 SIT,
ki so vstopili 28. 5. 1997 – odgovornost.
ne  odgovarjajo.

Rg-111342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03194 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29400/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1196294
Firma: INŠTITUT ZA PRIMERJALNO

PRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI V
LJUBLJANI

Skrajšana firma: IPP-PF Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 12
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanoviteljica: UNIVERZA V LJUBLJA-

NI, PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI,
Ljubljana, Kongresni trg 12, vstop 19. 5.
1997, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prof.dr. Ilešič Marko, Ljubljana, Maroltova
14, imenovan 19. 5. 1997, kot vršilec dolž-
nosti direktorja zastopa zavod brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-111343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05800 z dne 23. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29377/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5985862
Firma: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNI-

KOV STANOVANJSKE STAVBE VOGEL-
NA 10, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Vogelna 10
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,

vstopili 9. 10. 1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Gašperič Janez, Ljubljana, Vogelna
10, imenovan 7. 11. 1996, zastopa skup-
nost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111344

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00738 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ZOP, Management consulting,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14284/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in usta-
noviteljev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5542804
Firma: ZOP MC, Management consul-

ting, d.o.o.
Skrajšana firma: ZOP MC, d.o.o.
Osnovni kapital: 28,194.000 SIT
Ustanovitelji: Mahečić Vladimir, izstopil

10. 4. 1992, in ZOP MANAGEMENT CON-
SULTING, izstopil 23. 1. 1997; Smonig Po-
lona, Ljubljana, Štihova 17, vložila
1,451.000 SIT, Bras Andreja, Ljubljana, Šar-
hova 16, vložila 167.000 SIT, Erjavšek Bo-
jan, Jesenice, Ulica Toneta Tomšiča 53, vlo-
žil 1,823.000 SIT, Grum Martin, Slovenska
Bistrica, Ulica Adolfa Tavčarja 21, vložil
1,959.000 SIT, Klančnik Slavko, Stranice,
Križevec 45a, vložil 799.000 SIT, Kompan
Janez, Maribor, Plečnikova 3, vložil 502.000
SIT, Ličen Anica, Nova Gorica, Ul. M. Kogo-
ja 1d, vložila 799.000 SIT, Maksin Cvetka,
Škofja Loka, Partizanska 41, vložila 464.000
SIT, Podbevšek Alenka, Golnik, n. h., vložila
670.000 SIT, Mohorič Darja, Medvode, Ver-
je 14a, vložila 167.000 SIT, Potočnik Miha,
Ljubljana, Pod topoli 70, vložil 502.000 SIT,
Rome Rudolf Grosuplje, Velika Stara vas 2,
vložil 859.000 SIT, in Seme Bogo, Ljublja-
na, Ulica bratov Učakar 114, vložil 502.000
SIT, ki so vstopili 22. 11. 1991, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 10,254.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
vložil 2,317.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
2,317.000 SIT, Blagus Smonig Lukas, Ljub-
ljana, Štihova 17, vložil 74.000 SIT, Erjav-
šek Blaž, Jesenice, Ulica Toneta Tomšiča
53, vložil 74.000 SIT, Erjavšek Katja, Jese-
nice, Ulica Toneta Tomšiča 53, vložila
74.000 SIT, Erjavšek Zdenka, Jesenice, Uli-
ca Toneta Tomšiča 53, vložila 260.000 SIT,
Grum Boštjan, Slovenska Bistrica, Ulica Adol-
fa Tavčarja 21, vložil 285.000 SIT, Grum
Marija, Slovensk Bistrica, Ulica Adolfa Tav-
čarja 21, vložila 297.000 SIT, Marolt Jožefa,
Grosuplje, Velika Stara vas 2, vložila
216.000 SIT, Rome Angela, Grosuplje, Veli-
ka Stara vas 2, vložila 297.000 SIT, Rome
Magdalena, Grosuplje, Velika Stara vas 2,
vložila 223.000 SIT, Smonig Antonija, Ljub-
ljana, Štihova 14, vložila 297.000 SIT, Smo-
nig Rupert, Ljubljana, Štihova 14, vložil
297.000 SIT, in Soršak Barbara, Slovenska
Bistrica, Ulica Adolfa Tavčarja 21, vložila
248.000 SIT, ki so vstopili 23. 1. 1997 –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 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; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 01044/01141
– 1997/TJ z dne 3. 2. 1997.

Rg-111346
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00214 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, Celovška c. 91, Filiala
Ljubljana, sedež: Celovška c. 91, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20562/03 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hartman Rasto, razrešen 31. 10.
1996; direktor Starman Daniel, Ljubljana,
Dolenjska cesta 158, imenovan 1. 11.
1996, zastopa filialo brez omejitev.

Rg-111347

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01987 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MIZARSKA OBRTNA DELAVNICA
MORAVČE, p.o., sedež: Moravče, 1251
Moravče, pod vložno št. 1/01011/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, lastninsko preoblikovanje, sedež,
spremembo ustanoviteljev, deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in datuma zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5157676
Firma: MIZARSTVO MORAVČE, izdela-

va in popravilo lesenih predmetov, d.o.o.
Skrajšana firma: MIZARSTVO MO-

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

govornostjo
Sedež: 1251 Moravče, Trg svobode 8a
Osnovni kapital: 15,759.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Dunajska 160, vložil 7,859.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 1,576.000 SIT, Odškodnisnki sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 1,576.000
SIT, Capuder Bogomir, Moravče, Šlandro-
va 6, vložil 442.000 SIT, Korošec Janez,
Moravče, Partizanska 4, vložil 442.000
SIT, Jemec Ivan, Moravče, Katarija 8, vlo-
žil 773.000 SIT, Mrčun Marjan, Moravče,
Drtija 14, vložil 442.000 SIT, Sušnik Ana,
Moravče, Zg. Koseze 11, vložila 386.000
SIT, Vesel Miro, Moravče, Češnjice 20,
vložil 331.000 SIT, Groboljšek Matjaž, Mo-
ravče, Češnjice 18, vložil 276.000 SIT,
Mrčun Izidor, Moravče, Spodnja Dobrava
5, vložil 386.000 SIT, Grilj Andrej, Morav-
če, Vegova 17, vložil 442.000 SIT, Ulča-
kar Franc, Moravče, Drtija 56, vložil
608.000 SIT, in Maravič Goran, Moravče,
Dole pri Krašcah 2, vložil 220.000 SIT –
vstopili 4. 3. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Capuder Bogomir, razrešen in po-
novno imenovan 26. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 361 Proizvod-
nja pohištva; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 366 Druge predelovalne de-
javnosti, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00680/00537
– 1997/GV z dne 1. 4. 1997.

Rg-111348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02803 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa IMP KLIMAT, p.o., sedež: Vojkova
58, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, preobli-
kovanje iz p.o. v d.d., osnovni kapital, spre-
membo firme, ustanovitelja, datuma zastop-
nika, dejavnosti in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5081459
Firma: IMP KLIMAT, Industrija klimat-

ske opreme in strojev, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: IMP KLIMAT, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 353,900.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 58,529.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 35,390.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 107,101.000 SIT, upravičenci inter-
ne razdelitve, vložili 65,031.000 SIT, ude-
leženci notranjega odkupa, vložili
9,991.000 SIT, in udeleženci javne proda-
je, vložili 77,858.000 SIT – vstopili 7. 3.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janičijevič Milovan, Mengeš, Kidri-
čeva 51, ki od 7. 3. 1997 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pogačar Joži-
ca, Tiegl Karel Boleslav in Majhen Stani-
slav, vstopili 7. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. 01096/01035 –
1997/SD z dne 9 .5. 1997.

Rg-111350

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17134 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SENICA COM, Trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Medvo-
de, sedež: Spodnja Senica 23, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/23571/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v z.o.o., spremembo od-
govornosti ustanoviteljev, dejavnosti in za-
stopnikov ter člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5775205
Firma: SENICA COM, trgovinska, pro-

izvodna in storitvena zadruga, z.o.o.,
Medvode

Skrajšana firma: SENICA COM, z.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 44,479.420 SIT
Ustanovitelji: Krajevna skupnost Senica,

Krelj Anica, Viduč Lucijan, Kuhar Jurij, Mi-
hovec Matej, Čarman Marija, Štolcar Jožef,
Kolar Marija, Veber Franc, Veber Valentin,
Mežnaršič Boštjan, Čarman Marijan, Sor-
šek Marija, Pečnik Stanko, Arčon Roman,
Tehovnik Anton, Veber Bernarda, Luštrek
Florjan, Goropevšek Alojzij, Luštrek Tomaž,
Jurman Franc, Muren Alojzij, Žakelj Milena;
Pangerc Dragica, Jamnik Anton, Ilinčič Ja-
nez, Vladimir, Čarman Angela, Čarman Ma-
tija, Stare Marija, Košenina Adolf, Košenina
Janez, Gabrovec Štefan, Kunstelj Andrej,
Deželak Janez, Kužnik Vojko, Košenina An-
drej, Bergant Franc, Jamnik Matevž, Jam-
nik Andrej, Čarman Frančiška, Črešnik Zo-
ran, Mištrafovič Ilija, Jamnik Marko, Polja-
nec Janez, Poljanec Marjan, Kuralt Alek-
sander, Kuralt Branko, Škulj Milan, Pustovrh
Miran, Pivk Marjan, Šink Peter, Jamnik
Franc, Sušnik Jernej, Poljanec Franc, Av-
guštin Franc in Mrak Alojzij, izstopili 14. 2.
1997, ter Dolinar Marija, izstopila 17. 2.
1997; Dolinar Jožef, Medvode, Zgornja Se-
nica 15, Mihovec Janez, Medvode, Sp. Se-
nica 10b, Črešnik Zoran, Medvode, Sp.

Senica 20, Bernard Andrej, Medvode, Zg.
Senica 31a, Luštrek Tomaž, Medvode, Lad-
ja 30, Jamnik Vinko, Medvode, Sp. Senica
10a, Veber Bernarda, Medvode, Ladja 26a,
Košenina Adolf, Medvode, Sp. Senica 9,
Bernard Peter, Medvode, Zg. Senica 16,
Luštrek Florijan, Medvode, Ladja 28, Ložar
Jožef, Medvode, Zg. Senica 38, Škulj Mi-
lan, Medvode, Sp. Senica 25, Jamnik An-
drej, Medvode, Sp. Senica 19a, Jamnik Ma-
tevž, Medvode, Sp. Senica 19, Sušnik Jer-
nej, Medvode, Sp. Senica 39, Starman Sa-
bina, Medvode, Zg. Senica 13, Vardjan
Stanislav, Medvode, Zg. Senica 13, Curk
Nikolaj, Medvode, Zg. Senica 28, Tehovnik
Milan, Medvode, Zg. Senica 22a, Tehovnik
Frančiška, Medvode, Zg. Senica 22, Jur-
man Jože, Medvode, Zg. Senica 33, Pevec
Gavrijela, Medvode, Zg. Senica 37, Krelj
Alojz, Medvode, Zg. Senica 11a, Kopač
Franc, Medvode, Zg. Senica 12, Poljanec
Franc, Medvode, Sp. Senica 12, Mubi Bo-
ža, Medvode, Zg. Senica 28a, Tehovnik
Ivanka, Medvode, Zg. Senica 13, Tehovnik
Vincenc, Medvode, Zg. Senica 22b, Te-
hovnik Dušan, Medvode, Zg. Senica 32a,
Proj Melhior, Medvode, Zg. Senica 32a,
Križaj Franc, Medvode, Zg. Senica 35, Škof
Andrej, Medvode, Zg. Senica 39, Jenko
Alojzij, Medvode, Zg. Senica 23, Zorčič Mir-
ko, Medvode, Sp. Senica 38, Maretič De-
beljak Karmen, Medvode, Zg. Senica 2c,
Jamnik Franc, Medvode, Sp. Senica 35,
Bernard Vinko, Medvode, Zg. Senica 18a,
Šink Peter, Medvode, Sp. Senica 33b, Po-
ljanec Janez, Medvode, Sp. Senica 22b,
Košenina Janez, Medvode, Sp. Senica 11,
Stare Marija, Medvode, Sp. Senica 8, Ve-
ber Andrej, Medvode, Sp. Senica 1, Čar-
man Angela, Medvode, Sp. Senica 6, Čar-
man Matija, Medvode, Sp. Senica 6, Čar-
man Marija, Medvode, Ladja 6a, Čarman
Marijan, Medvode, Ladja 22, Kolar Marija,
Medvode, Ladja 20, Ilinčič Janez Vladimir,
Medvode, Sp. Senica 4, Stare Alojz, Med-
vode, Sp. Senica 9a, Mihovec Feliks, Med-
vode, Sp. Senica 2a, Kuralt Jožef, Medvo-
de, Zg. Senica 4a, Sajovic Sonja, Medvo-
de, Zg. Senica 22b, Oblak Tomaž, Medvo-
de, Zg. Senica 34, Pustovrh Miran,
Medvode, Sp. Senica 30, Kalan Valentin,
Medvode, Sp. Senica 29, Kuralt Branko,
Medvode, Sp. Senica 22h, Kuralt Sašo,
Medvode, Sp. Senica 22g, Mištrafovič Ilija,
Medvode, Sp. Senica 20d, Gabrovec Šte-
fan, Medvode, Sp. Senica 12b, Poljanec
Marjan, Medvode, Sp. Senica 22c, Kužnik
Vojko, Medvode, Sp. Senica 16d, Tehov-
nik Rafael, Medvode, Zg. Senica 20, Kan-
dus Bogomil, Medvode, Zg. Senica 12b,
Čarman Frančiška, Medvode, Sp. Senica
19b, Pivk Marjan, Medvode, Sp. Senica
32, Jamnik Marko, Medvode, Sp. Senica
21a, Kuhar Jurij, Medvode, Ladja 1a, Miho-
vec Matej, Medvode, Ladja 1d, Veber Va-
lentin, Medvode, Ladja 36, Veber Franc,
Medvode, Ladja 37, Jurman Franc, Medvo-
de, Ladja 31, Goropevšek Alojz, Medvode,
Ladja 29, Žakelj Milena, Medvode, Ladja
33, Muren Alojzij, Medvode, Ladja 32, Krelj
Anica, Medvode, Ladja 1, Tehovnik Anton,
Medvode, Ladja 25, Arčon Roman, Medvo-
de, Ladja 25, Jenko Zdravko, Medvode,
Zg. Senica 21, Volčič Anton, Medvode, Zg.
Senica 40, Bernard Frančišek, Medvode,

Zg. Senica 31, Korelec Marjan, Medvode,
Zg. Senica 31b, Dolinar Anton, Medvode,
Zg. Senica 32b, Pangerc Dragica, Medvo-
de, Ladja 1c, Viduč Lucijan, Medvode, Lad-
ja 1a, Pečnik Stanko, Medvode, Ladja 24,
Kunstelj Andrej, Medvode, Sp. Senica 13,
Košenina Andrej, Medvode, Sp. Senica
17a, Mežnaršič Boštjan, Medvode, Ladja
21, Lenarčič Janez, Medvode, Zg. Senica
22c, Bergant Franc, Medvode, Sp. Senica
17c, Krajevna skupnost Senica, Medvode,
Sp. Senica 23, Štolcar Jožef, Medvode,
Ladja 6c, Kržišnik Lovrenc Medvode, Zg.
Senica 12a, Pavlovič Alojzij, Medvode, Zg.
Senica 14, Kalan Leopold, Medvode, Zg.
Senica 17, Stojanovič Barbara, Medvode,
Sp. Senica 2b, Mihovec Matevž, Medvode,
Sp. Senica, 10, Jenko Anton, Medvode,
Zg.Senica 23a, Soršek Marija, Medvode,
Ladja 23, Jamnik Anton, Medvode, Sp. Se-
nica 2, Deželak Janez, Medvode, Sp. Seni-
ca 16c, Avguštin Franc, Medvode, Zg. Se-
nica 1a, in Mrak Alojzij, Medvode, Zg. Seni-
ca 1c, vstopili 14. 2. 1997, vložili po 2.000
SIT, odgovornost:  odgovarjajo določene
višine.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Tehovnik Roman, razrešen 24. 5.
1996; Dolinar Jožef, razrešen 14. 2. 1997
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki
kot predsednik zadruge zastopa zadrugo z
omejitvijo, da mora imeti za sklepanje po-
godb o nakupu in odtujitvi nepremičnin pred-
hodno soglasje upravnega odbora, in za-
stopnik Mihovec Janez, imenovan 14. 2.
1997, ki kot podpredsednik zadruge zasto-
pa zadrugo v odsotnosti predsednika zadru-
ge in ima iste omejitve kot predsednik za-
druge.

Člani nadzornega sveta: Veber Bernar-
da, Košenina Adolf in Bernard Peter, vstopi-
li 14. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 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; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
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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; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 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; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-111351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06124 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
vpisa LINK, Podjetniški inkubator, Ljub-
ljana, d.d., sedež: Parmova 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02714/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme,
ustanoviteljev, deležev in datuma zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5297214
Firma: LINK, Podjetniški inkubator,

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

govornostjo
Ustanovitelji: Tatalovič Savo, Ljubljana,

Peričeva ul. 19, vstop 10. 2. 1991, vložek
4,400.000 SIT, Tatalovič Jasna, Ljubljana,
Peričeva ul. 19, vstop 12. 11. 1996, vložek
3,600.000 SIT, in Jenko Igor, Ljubljana, Šti-
hova 20, vstop 18. 3. 1991, vložek 120.000
SIT – odgovornost. ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tatalovič Savo, razrešen in ponovno
imenovan 18. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-111352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03625 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa UNITEX, trgovina, d.d., sedež: Du-
najska 51, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5003903
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Hieng Gregor, razrešen 6. 6. 1997, in
direktor Luckmann Franc, razrešen 10. 6.
1997; direktor Prijatelj Alojz Ivan, Novo me-
sto, Vidmarjeva ulica 10, imenovan 11. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111353
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03465 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KOVINOPLASTIKA LOŽ, industrija
kovinskih in plastičnih izdelkov, d.d., se-
dež: Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, pod vložno št.1/00041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5041058
Član nadzornega sveta: Gliha Franc, izsto-

pil 12. 6. 1997; Koštial Saša, vstopil 12. 6.
1997.

Rg-111354
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03455 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu

vpisa KMEČKI GLAS, časopisno založ-
niška družba, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Železna c. 14, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01169/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5033314
Sprememba družbene pogodbe z dne

28. 5. 1997.

Rg-111355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07072 z dne 24. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29513/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997771
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STA-

NOVANJ, MAZIJEVA 5, LJUBLJANA
Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-

KOV, MAZIJEVA 5, LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Mazijeva 5
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po sez-

namu, Ljubljana, Mazijeva 5, vstopili 13. 12.
1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Feldin Albert, Ljubljana, Mazijeva 5,
imenovan 13. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03256 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA POLJANE, p.o., sedež:
Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5249619
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kunaver Alenka, Ljubljana, Stani-
čeva 27, ki od 4. 4. 1997 zastopa gimnazi-
jo kot v.d. ravnatelja; zastopnik Pluško Alo-
jz, razrešen 3. 4. 1997.

Rg-111357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03508 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA ELEKTRONIKA, trgov-
ska družba s komunikacijsko opremo,
d.o.o., sedež: Celovška c. 175, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/27174/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5925983
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Veber Peter, razrešen 13. 6. 1997;
direktor Rape Rok, Ljubljana, Pod vrbami
29, imenovan 13. 6. 1997.

Rg-111359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02435 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SATURNUS – AVTOOPREMA, pro-
izvodnja svetlobne opreme za motorna
in druga vozila, d.d., Ljubljana, sedež:
Letališka c. 17, 1000 Ljubljana, pod vlož-
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no št. 1/14234/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika
ter člane in spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5035945
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gamberger Danijel, razrešen 17. 4.
1997; Lazar Andrej Ferdinand, Ljubljana,
Malejeva ulica 22, razrešen 17. 4. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brezarič Marjan
in Lovšin Jože, vstopila 4. 7. 1996; Čanču-
la Maksimiljana, Klepec Anton, Rupnik Ma-
tevž in Selšek Cvetka, izstopili 17. 4. 1997;
Lenke Werner, Sudkamp Hans, Pensa Pa-
vle in Rupnik Matevž, vstopili 17. 4. 1997.

Rg-111360
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03654 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa EMONA ELEKTRONSKI CENTER,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, sedež:
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5059054
Člana nadzornega sveta: Rutar Franc in

Bolta Marija, izstopila 22. 5. 1997; Kobal
Ana in Kranjc Anton, vstopila 22. 5. 1997.

Rg-111361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03659 z dne 24. 7. 1997 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 statuta in člana
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043158
Član nadzornega sveta: Rejc Izidor, na-

mestnik, izstopil 19. 6. 1997; Gerič Milan,
vstopil 19. 6. 1997.

Sprememba statuta z dne 19. 6. 1997.

Rg-111362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03645 z dne 24. 7.1997 pri subjektu
vpisa HELIOS, Kemična tovarna Domža-
le, d.o.o., sedež: Ljubljanska 114, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/04472/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5043166
Člana nadzornega sveta: Vresk Marko in

Zajc Tamara, vstopila 20. 3. 1997.

Rg-111363
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18723 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DELAVSKA HRANILNICA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10529/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5448557
Osnovni kapital: 56,815.790 SIT
Ustanovitelji: Občinski svet ZSS Ptuj,

Sindikat Železarne Jesenice, Sindikat de-
lavcev gozdarstva Slovenije, Sindikat ZSSS
EMO, Območni odbor sindikata Kraško-No-
tranjske regije, ZSS Postojna, Sindikat de-
lavcev železarniške dejavnosti Slovenije in
Občinski svet ZSS Ribnica, izstopili 22. 12.
1994; Sindikat delavcev kovinske in elektro
industrije Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova
4, vložil 1,000.000 SIT, Sindikat gostinstva
Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil
500.000 SIT, in ČZP Delavska enotnost,
Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000
SIT, ki so vstopili 23. 10. 1990, Sindikat
gradbeništva Slovenije, Ljubljana, Dalmati-
nova 4, vložil 1,000.000 SIT, ki je vstopil
11. 10. 1990, Območna organizacija sindi-
katov Velenje, Velenje, Prešernova cesta 1,
vložila 500.000 SIT, in Območna organiza-
cija sindikatov Domžale, Domžale, Ljubljan-
ska cesta 70, vložila 500.000 SIT, ki sta
vstopila 26. 10. 1990, Območna organiza-
cija sindikatov Murska Sobota, Murska So-
bota, Trg zmage 2, vložila 500.000 SIT, ki
je vstopila 30. 10. 1990, Območna organi-
zacija sindikatov Ljubljana in okolice, Ljub-
ljana, Kopitarjeva 4, vložila 1,000.000, ki je
vstopila 29. 10. 1990, Zveza društev upo-
kojencev Slovenije, Ljubljana, Kebetova 9,
vložila 1,007.000 SIT, ki je vstopila 5. 10.
1990, Sindikat delavcev lesarstva Sloveni-
je, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil 500.000
SIT, Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil
2,000.000 SIT, Sindikat KNG Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000
SIT, Sindikat energetike Slovenije, Ljublja-
na, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000 SIT, in
Konfederacija Pergam, Ljubljana, Trg OF
14, vložila 1,007.000 SIT, ki so vstopili 10.
10. 1990, Zveza svobodnih sindikatov Slo-
venije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložila
1,966.790 SIT, ki je vstopila 11. 10. 1990,
Območna organizacija sindikatov Celje, Ce-
lje, Gledališka 2, vložila 1,000.000 SIT, ki
je vstopila 9. 10. 1990, Območna organi-
zacija sindikatov Maribor, Maribor, Tomši-
čeva ul. 45, vložila 500.000 SIT, ki je vsto-
pila 12. 7. 1990, Sindikat obrti Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000
SIT, in Sindikat družb železarne Štore, Što-
re, Železarska cesta 3, vložil 107.000 SIT,
ki sta vstopila 6. 11. 1990, Zveza društev
invalidov Slovenije, Ljubljana, Puhova 8, vlo-
žila 200.000 SIT, ki je vstopila 15. 11.
1990, Sindikat trgovine Slovenije, Ljublja-
na, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000 SIT,
Policijski sindikat Slovenije, Ljubljana, Šte-
fanova 2, vložil 2,000.000 SIT, Sindikat
podjetja IMP Livar, Ivančna Gorica, Ljub-
ljanska cesta 43, vložil 550.000 SIT, Sindi-
kat Bolnice Celje, Celje, Oblakova 5, vložil
835.000 SIT, Sindikat ETI Elektroelement
Izlake, Izlake, Obrezija 5, vložil 3,750.000
SIT, Sindikat podjetja Henkel – Zlatorog,
Maribor, Industrijska ul. 23, vložil
1,000.000 SIT, Sindikat Klinični center,
Ljubljana, Bohoričeva 28, vložil 3,000.000
SIT, Sindikat bank Slovenije, Ljubljana, Dal-
matinova 4, vložil 195.000 SIT, Sindikat
prometa in zvez Slovenije, Ljubljana, Dal-
matinova 4, vložil 1,000.000 SIT, Sindikat
Ljubljanske lekarne, Ljubljana, Prešernov trg

5, vložil 1,130.000 SIT, Sindikat Metalplast
Ruše, Ruše, Smolnik 17, vložil 540.000
SIT, Cementarna Trbovlje, Trbovlje, Kolod-
vorska 5, vložila 5,000.000 SIT, Sindikat
družbenih in državnih organov Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil 1,000.000
SIT, Sindikat finančnih organizacij Sloveni-
je, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil
1,000.000 SIT, SKEI Konferenca sindika-
tov Kidričevo, Kidričevo, Tovarniška ul. 10,
vložila 3,511.000 SIT, Sindikat Cementar-
ne Trbovlje, Trbovlje, Kolodvorska 5, vložil
390.000 SIT, SKEI Koncern Litostroj, Ljub-
ljana, Litostrojska 40, vložil 1,000.000 SIT,
SKEI Poslovni sistem Gorenje – sklad, Ve-
lenje, Partizanska cesta 12, vložil
2,013.000 SIT, Sindikat Mura Murska So-
bota, Murska Sobota, Plese 2, vložil
1,050.000 SIT, Sindikat Sava Kranj, Kranj,
Škofjeloška cesta 6, vložil 1,000.000 SIT,
Sindikat Tobačne tovarne, Ljubljana, Tobač-
na ul.5, vložil 1,134.000 SIT, Območna
organizacija sindikatov Trbovlje, Trbovlje, Ul.
1. junija 19, vložila 500.000 SIT, Sindikat
Belt Črnomelj, Črnomelj, Ul. heroja Stariha
17, vložil 280.000 SIT, Sindikat elektropri-
morrske Nova Gorica, Nova Gorica, Erjav-
čeva ul. 22, vložil 550.000 SIT, Podjetje
IGF, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3, vložilo
2,000.000 SIT, ICOMEX, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska ul. 5, vložil 2,000.000 SIT, SVIZ
Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4, vložil
600.000 SIT, Sindikat zdravstva in social-
nega varstva, Javni zavod ZD Ptuj, Ptuj, Po-
trčeva ul. 19a, vložil 500.000 SIT, Sindikat
Soške elektrarne, Nova Gorica, Erjavčeva
ul. 20, vložil 500.000 SIT, Območna orga-
nizacija sindikatov Škofja Loka, Škofja Lo-
ka, Kidričeva cesta 1, vložila 500.000 SIT,
ki so vstopili 22. 12. 1994, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Rg-111364

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03507 z dne 17. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MESTNA OPTIKA, d.d., Ljubljana,
Kongresni trg 8, Ljubljana, sedež: Kon-
gresni trg 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in člana nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5036305
Firma: MESTNA OPTIKA, Družbeno

podjetje, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 9
Skrajšana firma MESTNA OPTIKA, d.d.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 9
Član nadzornega sveta: Eržen Boštjan,

izstopil 16. 6. 1997; Okorn Aleš, vstopil
1. 6. 1997.

Rg-111366

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03668 z dne 17. 7. 1997 pri subjektu
vpisa INTARA, borzno posredniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20539/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:
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Matična št.: 5648238
Član nadzornega sveta: Kačar Aleksan-

dra, izstopila 3. 4. 1997; Ogrin Olga, vsto-
pila 3. 4. 1997.

Rg-111367
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03127 z dne 17. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa PTP INTEGRAL, poslovno
svetovanje, turizem in posredništvo,
d.o.o., sedež: Kolodvorska ulica 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07417/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5385571
Ustanovitelji: Berden Milan, Ljubljana, Ku-

naverjeva 4, vstopil 11. 2. 1991, vložil
1,286.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Perčun Martin, izstopil 7. 11. 1996, Martič
Andreja, Mestnik Jožica in Ofak Ivan, izisto-
pili 25. 3. 1997, Sklad R Slovenije za razvoj,
d.d., izstopil 4. 4. 1997; CAPINVEST 2, d.d.,
PID, Ljubljana, Pražakova 6, vstopil 4. 4.
1997, vložil 3,570.000 SIT, in Perčun Ana,
Ljubljana-Polje, Višnjevarjeva ulica 15, vsto-
pila 7. 11. 1996, vložila 162.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Rg-111368
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03657 z dne 16. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GALEB, d.d., Trgovsko podjetje, se-
dež: Mestni trg 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00123/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5024781
Člani nadzornega sveta: Poteko Tatjana,

Malus Ivan in Ciuha Gabrijela, izstopili 27. 5.
1997; Kocjančič Marjan, predsednik, Maj-
cen Samardžija Danica in Poteko Tatjana,
vstopili 27. 5. 1997.

Rg-111370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06749 z dne 16. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29495/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997089
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV – HU-

BADOVA 10, 12, 1000 LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Hubadova 10
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po sez-

namu, Ljubljana-Bežigrad, Hubadova 10,
vstopili 9. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Šinkovec Marija in Šeme Danica,
obe iz Ljubljane, Hubadova 6, imenovani
9. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/06748 z dne 16. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29494/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997089
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV – HU-

BADOVA 4, 6, 8, 1000 LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Hubadova 6
Ustanovitelji: lastniki po seznamu, Ljub-

ljana-Bežigrad, Hubadova 6, vstopili 4. 12.
1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Škerget Mitja in Šeme Danica, oba
iz Ljubljane, Hubadova 6, imenovana 4. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07065 z dne 16. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997739
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, BE-

BLERJEV TRG 10
Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-

KOV, BEBLERJEV TRG 10
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Beblerjev

trg 10
Ustanovitelji: lastniki po priloženem sez-

namu, Ljubljana, Beblerjev trg 10, vstopili
16. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Sikošek Majda-Marija in Florjančič
Franc, oba iz Ljubljane, Beblerjev trg 10,
imenovana 16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03104 z dne 16. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KRONA KRONA, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d, Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26073/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893658
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žibert Branko, razrešen 14. 5. 1997;
prokuristka Žnidaršič Sonja, Ljubljana, Tr-
žaška 121, imenovana 14. 5. 1997.

Rg-111374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03470 z dne 21. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SLOTRADING, Družba za posredo-
vanje, inženiring, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 4, sedež: Cankar-
jeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25044/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek redne likvidacije, spre-

membo firme, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5832721
Firma: SLOTRADING, Družba za po-

sredovanje, inženiring, uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 4, v likvi-
daciji

Skrajšana firma: SLOTRADING, d.o.o.,
Ljubljana, v likvidaciji

Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosup-
lje, d.d., Ljubljana, Emonska 8, vstop 23. 1.
1993, vložek 1,752.514 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; GPG LINK, d.d., Ljubljana,
izstop 5. 6. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelic Brane, razrešen 5. 6. 1997;
likvidatorka Dobnik Carmen, Ljubljana, Zu-
pančičeva 12, imenovana 5. 6. 1997.

Sklep skupščine z dne 6. 6. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-111375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03123 z dne 17. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TUV BAYERN SAVA, d.o.o., podjet-
je za certificiranje, zagotavljanje kako-
vosti in tehnični nadzor, Jakšičeva 1,
Ljubljana, sedež: Jakšičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09545/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
ležev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5427576
Firma: TUV BAYERN SAVA, podjetje

za certificiranje, zagotavljanje kakovo-
sti in tehnični nadzor, d.o.o.

Skrajšana firma: TUV BAYERN SAVA,
d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Dvoržakova 5
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: TUV SUDDEUTSCHLAND

HOLDING AG, D80686 München,
München, Westendstr. 199, vložil 960.000
SIT, in INSPECT LJUBLJANA, d.d., Ljublja-
na, Jakšičeva 5, vložil 640.000 SIT – vsto-
pila 29. 9. 1990, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 17. 7.1997: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-111378

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03251 z dne 14. 7. 1997 pri subjektu
vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
“MLADI ROD”, p.o., sedež: Črtomirova
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in ustanoviteljice
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5049954
Firma: VRTEC MLADI ROD
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Bežigrad, izstop 12. 12. 1996; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 12. 12. 1996, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.
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Rg-111379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03107 z dne 14. 7. 1997 pri subjektu
vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD MO-
JCA, sedež: Levičnikova 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01526/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5102324
Firma: VRTEC MOJCA
Dejavnost, vpisana 14.7. 1997: 5551

Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-111380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07061 z dne 14. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29483/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skupnost lastnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5997682
Firma: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNI-

KOV STANOVANJSKE STAVBE, SMO-
LETOVA 18, LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Smoletova 18
Ustanovitelji: lastniki po seznamu, Ljub-

ljana, Smoletova 18, vstopili 15. 1. 1997,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kurnik Aleš, Ljubljana, Smoletova
18, imenovan 15. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03302 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa UNIVIT, d.d., uvoz-izvoz, promet bla-
ga na veliko, inženiring, sedež: Nazorjeva
6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01519/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5005426
Sprememba statuta z dne 28. 5. 1997.

Rg-111386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03868 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana, sedež: Slo-
venska cesta 58, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02828/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5026024
Sprememba statuta z dne 30. 6. 1997.

Rg-111387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02806 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa VIŠKI VRTCI, Tržaška c. 79, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01789/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5227798
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ljub-

ljana Vič-Rudnik, izstop 28. 2. 1997; Mest-
na občina Ljubljana, Ljubljana, Mestni trg 1,
vstop 28. 2. 1997, odgovornost:  odgo-
varja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Antončič Ksenija, Ljubljana, Gerbi-
čeva 49b, imenovana 15. 9. 1992, zastopa
Viške vrtce brez omejitev kot ravnateljica.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje.

Rg-111388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03675 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/25578/15 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5860571088
Firma: NOVA LJUBLJANSKA BANKA,

d.d., Ljubljana, Podružnica Novo mesto
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8000 Novo mesto, Vrhovče-

va 14
Ustanoviteljica: Nova ljubljanska banka,

d.d., Ljubljana, Trg republike 2, vstop 19. 6.
1997, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 65121
Dejavnost bank.

Rg-111390

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07130 z dne 4. 7. 1997 pod št. vložka
1/29450/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:

Matična št.: 1123262
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, Beb-

lerjev trg 6, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Beblerjev trg 6
Ustanovitelji: lastniki po seznamu, Ljub-

ljana, Beblerjev trg 6, vstopili 28. 2. 1996,
odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Stjepan Oto, Ljubljana, Beblerjev
trg 6, imenovan 28. 2. 1996, zastopa skup-
nost kot predsednik.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111391

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03502 z dne 4. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SILVAPRODUKT, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo sredstev za zaščito
materialov, d.o.o., sedež: Dolenjska ce-
sta 42, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00035/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5041716
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vstop
14. 10. 1996, vložek 22,580.000 SIT, in
Kmečki sklad 2 PID, d.d., Ljubljana, Miklo-

šičeva 4, vstop 3. 6. 1997, vložek
14,120.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-111392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05675 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29446/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5985544
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV,

TRNOVSKA ULICA 8, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovska uli-

ca 8
Ustanovitelji: lastniki po priloženem sez-

namu, Ljubljana, Trnovska ulica 8, vstopili
15. 5. 1997, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Paškulin Roman, Ljubljana, Trnov-
ska ul. 8, imenovan 19. 11. 1996, zastopa
skupnost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111393

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06779 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5997151
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV stano-

vanjsko-poslovne stavbe, Ljubljana, Ce-
lovška 189

Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-
KOV, Celovška 189

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 189
Ustanovitelji: lastniki po seznamu, Ljub-

ljana, vstopili 16. 12. 1996, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ribnikar Borut, Ljubljana, Celovška
189, imenovan 16. 12. 1996, zastopa
skupnost brez omejitev kot predsednik od-
bora lastnikov.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111394

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07075 z dne 4. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29444/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5997780
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, BRA-

TOV UČAKAR 108/110
Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, bratov Uča-

kar 108/110
Ustanovitelji: lastniki po priloženem sez-

namu, Ljubljana, Ul. bratov Učakar
108/110, vstopili 13. 2. 1997, odgovor-
nost: ostalo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Indikar Bogomir, Ljubljana, Ul. bra-
tov Učakar 110, imenovan 25. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02457 z dne 30. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za distribuci-
jo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5865379
Osnovni kapital: 955,000.000 SIT
Ustanovitelji: SOCIETA’ ITALIANA PER

IL GAS (ITALGAS), Torino, Italija, Via XX Set-
tembre 41, vstop 8. 7. 1994, vložek
611,200.000 SIT, GEOPLIN, d.o.o., Ljub-
ljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, vstop
8. 7. 1994, vložek 200,550.000 SIT, in
STEIRISCHE FERNGAS – AKTIENGES-
ELLSCHAFT (FERNGAS), Gradec, Gasla-
ternenweg 4a, vstop 14. 2. 1995, vložek
143,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Rg-111399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02383 z dne 30. 6. 1997 pri subjektu
vpisa GIMNAZIJA MOSTE, p.o., sedež: Za-
loška c. 49, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastop-
nice s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gams Nika, Brezovica, Dolina 21,
ki od 17. 3. 1997 zastopa gimnazijo brez
omejitev kot ravnateljica.

Rg-111400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02909 z dne 30. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE,
Gospodarsko interesno združenje, Ljub-
ljana, sedež: Šubičeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljic in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5003920
Ustanoviteljici: Banka Noricum, d.d.,

Ljubljana, in Komercialna banka Triglav,
d.d., Ljubljana, sta izstopili 23. 4. 1997;
ustanoviteljica Ljubljaska banka, Posavska
banka, d.d., Krško, pa je izstopila 26. 6.
1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23.4. 1997.

Rg-111402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01491 z dne 26. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29409/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 1191713

Firma: ZDRUŽENJE SLOVENSKIH
ŽIČNIČARJEV, GIZ

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 1240 Ljubljana, Parmova 33
Ustanovitelji: Alpski turistični center Ka-

nin Bovec, p.o., Bovec, Dvor 43, Hotel
Cerkno, Gostinsko turistično podjetje,
d.o.o., Cerkno, Sedejev trg 8, MERX, Re-
kreacijsko turistični center Golte Mozirje,
p.o., Mozirje, Redegunda 19c, Rekreacij-
sko turistični center Krvavec, d.o.o., Kranj,
Bleiweisova 2, Športni center Pohorje, Go-
stinstvo, turizem, šport, d.o.o., Maribor,
Mladinska 29, Božičnik Dušan, s.p. – IBO,
Kamnik, Klavčičeva 2, Smučarska zveza
Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, in Žični-
ce Vogel Bohinj, p.o., Bohinjsko jezero,
Ukanc 6, vstopili 18. 10. 1996, odgovor-
nost:  odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Bedrač Gorazd, Maribor, Ljubljan-
ska 19b, ki zastopa združenje kot njegov
predsednik, in sicer od 100.001 SIT do
500.000 SIT s soglasjem upravnega odbo-
ra, nad 500.000 SIT pa s soglasjem
skupščine, zastopnik Ciglič Miran, Cerkno,
Platiševa ul. 13, ki zastopa združenje kot
njegov podpredsednik, in sicer od 100.001
SIT do 500.000 SIT s soglasjem upravnega
odbora, nad 500.000 SIT pa s soglasjem
skupščine, zastopnik Sodja Lovrenc, Bo-
hinjska Bistrica, Triglavska 30, ki zastopa
združenje kot podpredsednik, in sicer od
100.001 SIT do 500.000 SIT s soglasjem
upravnega odbora, nad 500.000 SIT pa s
soglasjem skupščine, in zastopnik Božičnik
Dušan, s.p. – IBO, Kamnik, Klavčičeva 2, ki
zastopa združenje kot njegov generalni se-
kretar, in sicer od 100.001 SIT do 500.000
SIT s soglasjem upravnega odbora, nad
500.000 SIT pa s soglasjem skupščine.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj; 9112
Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-111469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04909 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
“KOMUNALA” TRBOVLJE, sedež: Savinj-
ska cesta 11a, Trbovlje, pod vložno št.
1/06706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme, ustanoviteljev,
spremembo zastopnika, uskladitev dejavno-
sti ter člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5015731
Firma: JAVNO PODJETJE KOMUNALA

TRBOVLJE, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA TRBOV-

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

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Savinjska c. 11a
Osnovni kapital: 397,557.489,20 SIT
Ustanoviteljica: Občina Trbovlje, Trbov-

lje, Leninov trg 4, vstop 15. 5. 1997, vlo-
žek 397.557.489,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Milan, Trbovlje, Ojstro 22a,

imenovan 15. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Hacina Stane, ing. str.,
razrešen 15. 5. 1997.

Člani nadzornega sveta: Arnšek Branko,
Malovrh Janez, Majnardi Franc in Petrič Ed-
vard, vstopili 23. 6. 1997; Petek Dušan in
Princ Franc, vstopila 2. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 26610 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 40200 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 45210 Splo-
šna gradbena dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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 raznovrst-
nih izdelkov; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55510 Stori-
tve menz; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav; 90005 Druge storitve javne higie-
ne; 93040 Pogrebne storitve.

Rg-111474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05766 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa AMBA TRADING COMPANY, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska
49, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala in deležev usta-
noviteljev ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556341
Firma: AMBA CO., proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AMBA CO., d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska 3
Osnovni kapital: 41,784.000 SIT
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Ustanovitelja: Šerbinc Rok, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 20, vstop 15. 1. 1992,
vložek 20,892.000 SIT, in Magajna Matjaž,
Ljubljana, Opekarska 49, vstop 1. 9. 1994,
vložek 20,892.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 1586
Predelava čaja in kave; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Rg-111477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06897 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GEOGRAD, podjetje za geodetske
storitve, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Šent-
jakob 22, sedež: Šentjakob 22, 1231

Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/11772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5476488
Ustanovitelji: Zadravec Jožef, Ljublja-

na-Črnuče, Šentjakob 22, vložil 452.200
SIT, Grilc Janez Nikolaj, Ljubljana-Polje, No-
vo Polje, Cesta VII 93, vložil 410.900 SIT,
in Zajc Marjan, Medvode, Verje 48b, vložil
410.900 SIT, ki so vstopili 21. 1. 1991, ter
GEOGRAD, Podjetje za geodetske storitve,
d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Šentjakob 22, vlo-
žil 226.000 SIT, ki je vstopil 20. 12. 1996
– odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-111480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07148 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PIANTA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Gašperšičeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/08112/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in deležev, uskladitev de-
javnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5429366
Ustanovitelji: Lampe Jandranka, Koper,

Izolska vrata 18, vstop 31. 12. 1992, vlo-
žek 2,047.000 SIT, in PIANTA, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Gašperšičeva 8,
vstop 20. 12. 1996, vložek 1,000.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6711
Storitve finančnih trgov; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-111482

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07218 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MEDPROTECT, Podjetje za uvoz,
izvoz, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-

na, sedež: Celovška 43, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5360056
Ustanovitelj: Radulovič Branko, izstop

23. 12. 1996; MEDPROTECT, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 43, vstop 23. 12. 1996,
vložek 368.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-111486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00231 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PANIM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 41, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža firme s temile podatki:

Matična št.: 5903394
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 9.

Rg-111489

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00496 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa FIRATT, Finančno svetovanje,
d.o.o., Jakhlova 15, Grosuplje, sedež:
Jakhlova 15, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/20870/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev (odstop dela poslovnega deleža) s
temile podatki:

Matična št.: 5720893
Ustanovitelja: Trontelj Tomaž, Grosuplje,

Jakhlova 15, vložil 760.000 SIT, in DIORS,
računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 107, vložil 740.000 SIT – vstopi-
la 12. 12. 1996, odgovornost. ne  odgo-
varjata.

Rg-111490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01298 z dne 31. 7. 1997 pri subjektu
vpisa JOBO, Finančno in borzno sveto-
vanje Trzin, d.o.o., Trzin, Kidričeva 75,
sedež: Kidričeva 75, 1234 Trzin, pod
vložno št. 1/13954/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža ustanovitelja firme in akta o
ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5526914
Firma: JOBO, svetovanje, storitve in

trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 104,008.000 SIT
Ustanovitelj: Borštnar Jože, Trzin, Kidri-

čeva 75, vstop 12. 12. 1991, vložek
104,008.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
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prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-111492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01624 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa YETI, trgovina, proizvodnja, uvoz,
izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zavrh pod
Šmarno goro 7a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5524695
Ustanovitelji: Pogačnik Pavle, izstop

11. 3. 1997; Pogačnik Matjaž, Ljublja-
na-Šmartno, Zavrh pod Šmarno goro 7a,
vstop 11. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pogačnik Pavle, razrešen 11. 3.
1997; direktor Pogačnik Matjaž, imenovan
11. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01653 z dne 14. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DESETA MREŽA – XLAN, podjetje
za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ljubeljska 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5912962
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelja: Kocjančič Aljoša in Koc-

jančič Olgica, izstopila 16. 12. 1996; Ru-
dolf Robert, Koper, Semedela 17a, vložil
825.000 SIT, in RR & CO., Podjetje za
poslovne storitve, d.o.o., Belvedere b. št.
Koper, vložil 675.000 SIT – vstopila 16.
12. 1996, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rudolf Robert, imenovan 16. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-111496

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01923 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa BIRO BALIA, podjetje za proizvod-
njo in predelavo, trgovino, inženiring –
izvedbeni in projektni, marketing, sveto-
vanje ..., d.o.o., Radomlje, sedež: Bolko-
va ul. 54, 1235 Radomlje, pod vložno št.
1/07600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5388732
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična

dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 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; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01938 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa FIMEX 2000, družba za finančne
storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Rožna dolina, Cesta IV/28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22264/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, deleža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5743206
Ustanoviteljica: Logar-Filipič Ana, Ljub-

ljana, Ulica Lili Novy 20, vstop 22. 3. 1993,
vložek 2,382.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; MAK 2000, d.d., Skopje, izstop
24. 3. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 24. 3. 1997.

Rg-111498

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01940 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa LAPOS, Svetovanje, izobraževanje
in projektiranje, d.o.o., sedež: Rožna do-
lina, Cesta IX/21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28332/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5959802
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49.

Rg-111499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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97/02042 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa AMIDA, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Zaloška 47, Ljubljana, se-
dež: Zaloška 47, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09111/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5426065
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2112 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pral-
nih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2852 Splošna mehanična dela;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 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.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-

nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6022
Storitve taksistov; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost

marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111500
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02104 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa INTELCOM, družba za telekomuni-
kacije, informatiko, inženiring, trgovino,
proizvodnjo, storitve in svetovanje ter
zastopanje in posredovanje pri prometu
blaga in storitev, d.o.o., sedež: Alešev-
čeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/28925/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5986222
Sedež: 1000 Ljubljana, Smrtnikova 4.

Rg-111503

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02222 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa AS, Podjetje za marketing, sveto-
vanje, posredovanje, storitve, za-
stopstvo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Graška cesta 18a, Litija, sedež: Graška
c. 18a, 1270 Litija, pod vložno št.
1/05135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5340284
Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 52481

Trgovina na drobno s športno opremo;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
72300 Obdelava podatkov; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-111504

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02232 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa VITA 2000, svetovanje, posredo-
vanje in storitve, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani, sedež: Podsvetija, 1351 Bre-
zovica pri Ljubljani, pod vložno št.
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1/20754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5832683
Dejavnost, vpisana 24. 7. 1997: 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; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02257 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa FOTO-ZAPLATIL & CO., Fotograf-
ske storitve in trgovina, d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Rimska 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/16164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5600707
Skrajšana firma: FOTO-ZAPLATIL &

Co., d.n.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Malči Belič

101.

Rg-111507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02258 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa URBAN CONSULTING, Svetovanje
in trgovina, d.o.o., Koprska 94, Ljublja-
na, sedež: Koprska 94, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in skrajšane firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5697433
Firma: URBAN CONSULTING, Eko-

nomsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: URBAN CONSULTING,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova ce-

sta 70
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 74120

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-111508

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02272 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa PRENOVA, storitve, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Dob, sedež: Kokošnje
10a, 1233 Dob, pod vložno št.
1/14352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5548659
Dejavnost, vpisana 11. 8. 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; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 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.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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; 5115 Posredništvo

pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-111509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02280 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa KRAMER & MALBORET, trgovina in
proizvodnja, d.o.o., Kebetova ulica 8,
Cerknica, sedež: Kebetova ulica 8, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/19923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5680069
Firma: MALBORET, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: MALBORET, d.o.o.
Ustanovitelj: Knafelc Livijo, izstop 15. 4.

1997; Mlinar Robert, Cerknica, Kebetova
ulica 8, vstop 8. 10. 1992, vložek
1,584.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana 12. 8. 1997: 5540
Točenje pijač in napitkov; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 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; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
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terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 15. 4. 1997.

Rg-111510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02283 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu
vpisa IZOLIT, uvozno izvozno podjetje za
inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Mengeš, sedež: Špruha 32, OIC Trzin,
1234 Mengeš, pod vložno št. 1/13541/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme in spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5530547
Firma: IZOLIT, založništvo in trgovi-

na, d.o.o., Špruha 32, Trzin
Skrajšana firma: IZOLIT, d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 32
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-111511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02294 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa LEANŽE, storitve zastopanja, trgo-
vina, d.o.o., sedež: Ulica Vide Pregarče-
ve 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24658/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo sedeža in dopolnitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824133
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 4522

Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 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; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-111513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02364 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TEMPUS BABNIK, družba za eko-
nomsko svetovanje, k.d., sedež: Vodni-
kova 171a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26225/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5898668
Dejavnost, izbrisana 22. 7. 1997:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-111514

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02422 z dne 6. 8. 1997 pri subjektu
vpisa RESISTEC d.o.o. & CO., proizvodnja
elektronskih elementov in uporov, k.d.,
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sedež: Cesta dveh cesarjev 403, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26789/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5912733
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-111515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02423 z dne 6. 8. 1997 pri subjektu
vpisa RESISTEC, Podjetje za proizvod-
njo uporov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5673003
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 3210

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri šifro dejavnosti 51.18, so izvzeti far-
macevtski izdelki.

Rg-111517

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02496 z dne 6. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ELBA – AVTO, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Mengeš, sedež:
Špruha 29, 1234 Mengeš, pod vložno št.
1/06005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5345596
Firma: ELBA – AVTO, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 29
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem.

Rg-111518
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02520 z dne 6. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ENERGOGROUP, d.o.o., podjetje za
inženiring, gradnjo in vodenje investicij-
skih projektov, sedež: Železna c. 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5860733
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 4. 1997.

Rg-111519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02535 z dne 6. 8. 1997 pri subjektu
vpisa JOLLY-S, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino živilskega in neživil-
skega blaga, lesnih izdelkov, koopera-
cijo, zastopanje, posredništvo in ..., se-
dež: Staje 8, 1292 Ig pri Ljubljani, pod
vložno št. 1/20033/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5672716
Firma: JOLLY-S, d.o.o., Podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino živilskega in neživil-
skega blaga, lesnih izdelkov, kooperaci-
jo, zastopanje, posredništvo in svetova-
nje, Staje 8a, 1292 Ig pri Ljubljani

Skrajšana firma: JOLLY-S, d.o.o., Staje
8a, Ig pri Ljubljani

Sedež: 1292 Ig pri Ljubljani, Staje 8a.

Rg-111520

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/027929 z dne 7. 8. 1997 pri subjektu
vpisa LAPIDARIUM, nepremičnine in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Il-
ovški štradon 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27909/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5944619
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 25.

Rg-111521

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02764 z dne 7. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ISKANJA, Podjetje za založništvo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Krakovski nasip 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/09519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5435579
Firma: ISKANJA, Podjetje za založniš-

tvo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska 30

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 30.

Rg-111522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02906 z dne 11. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa AN-SET LTD., d.o.o., za trže-
nje, ekonomiko in svetovanje, sedež:
Parmova 41, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/25088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5833264
Sedež: 1000 Ljubljana, Peričeva 13.

Rg-111523

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02922 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa T.S.L. CO, lutkovni, trgovski studio,
d.o.o., Župančičeva 14, Ljubljana, sedež:
Župančičeva 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09447/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5445558
Ustanovitelj: Slapernik Jernej, izstop

16. 5. 1997; Slapernik Boštjan, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 16, vstop 16. 11.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-111524

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02973 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ABBA ZAVAROVANJE, Pooblašče-
na zavarovalna agencija, d.o.o., sedež:
Rožna dolina, Cesta XV/1a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29002/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža (spremeni se št. v naslovu sedeža) s
temile podatki:

Matična št.: 1124684
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, Cesta XV/1.

Rg-111525

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03091 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa SATURN, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Medvode, Žle-
be 3e, sedež: Žlebe 3, 1215 Medvode,
pod vložno št. 1/06661/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5367794
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Ustanovitelj: Petrina Bojan, Medvode,
Žlebe 3e, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,802.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Petrina Peter, izstop 23. 5. 1997.

Rg-111526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03830 z dne 5. 8. 1997 pri subjektu
vpisa AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška c. 132, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.d., spremembo statu-
ta, osnovnega kapitala in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5198364
Firma: AGROTEHNIKA-TRGOVINA, d.d.
Skrajšana firma: AGROTEHNIKA, d.d.
Pravnoorg. oblika. delniška družba
Osnovni kapital: 157,863.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 160, vložil 28,711.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5/IV, vložek 3,589.000 SIT,
in Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 56, vložil 3,589.000 SIT, ki so vstopili
18. 3. 1996, Živila Kranj, Trgovina in go-
stinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3,
vložila 120,000.000 SIT, ki je vstopila 26.
6. 1997, Aljič Mojca, Ljubljana, Cesta na
Brdo 36c, vložila 32,713,41 SIT, Badovi-
nac Marko, Ljubljana, Moškričeva ul. 42,
vložil 21.808,94 SIT, Belinger Marko, Mur-
ska Sobota, Stara ul. 13, vložil 27.450,82
SIT, Ceglar Olga, Ljubljana, Kladezna 21,
vložila 56,987,70 SIT, Emeršič Anton, Ig,
Zapotok 40, vložil 51,677,70 SIT, Eršte
Darinka, Višnja Gora, Grintavec 19, vložila
21,903,76 SIT, Firm Peter, Kresnice, Zgor-
nji Preker 1, vložil 40,156,89 SIT, Gale
Jožefa, Notranje Gorice 208, vložila
45.751,36 SIT, Glinšek Ivan, Petrovče, Ka-
saze 15, vložil 44.518,68 SIT, Jazbec Kar-
men, Dobrova, Stranska vas 17, vložila
29.205,01 SIT, Jereb Marta, Vrhnika, Sta-
ra Vrhnika 31, vložila 42.290,38 SIT, Je-
zernik Danica, Nova cerkev, Strmec 22,
vložila 31.812,60 SIT, Kavčič Anica, Pol-
hov Gradec, Sr. vas pri Polhovem Gradcu
22, vložila 45.372,07 SIT, Kollar Esseret,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 100, vložila
35.596,71 SIT, Koprivnikar Dušan, Ljublja-
na, Poljanska c. 22c, vložil 19.059,12 SIT,
Kornhauser Anica, Kuzma, Matjaševci 11,
vložila 32.428,94 SIT, Kos Katarina, Bo-
rovnica, Ljubljanska c. 11, vložila
46.794,40 SIT, Kosmač Berto, Škofja Lo-
ka, Trnje 5, vložil 32.239,30 SIT, Kozic
Lidija, Šalovci, Peskovci 25, vložila
40.820,64 SIT, Kranjc Marjan, Logatec,
Kalce 7, vložil 52.483,68 SIT, Kranjc Vin-
ko, Vodice, Utik 84, vložil 22.045,99 SIT,
Kranjc Zdenka, Mengeš, Glavni trg 2, vloži-
la 37.786,36 SIT, Kranjec Karel, Cankova
60, vložil 33.424,57 SIT, Kuhar Blanka,
Puconci, Lemarje 15, vložila 36.364,03
SIT, Kuhar Ela, Puconci 377, vložila
34.040,91 SIT, Lunder Anton, Velike
Lašče, Prilesje 14, vložil 27.687,87 SIT,
Makovec Romana, Kranj, Zupančičeva ul.
6, vložila 42.527,43 SIT, Marolt Ivanka, Ort-
nek, Dol. Podpoljane 6, vložila 40.820,64
SIT, Mežan Matjaž, Murska Sobota, Gene-

rala Maistra 2, vložil 45.846,18 SIT, Morec
Zlatka, Murska Sobota, Markiševci 24, vlo-
žila 11.473,40 SIT, Mulec Ivana, Ljublja-
na-Šentvid, Tacenska 89, vložila 19.865,10
SIT, Njakaš Jožef, Dobrovnik v Prekmurju,
Dobrovnik 147, vložil 41.010,29 SIT, Nose
Robert, Struge, Četež 4a, vložil 21.903,76
SIT, Ogrin Judita, Vrhnika, Stara Vrhnika
102, vložila 44.329.04 SIT, Petrovčič Bo-
gomir, Notranje Gorice, Cesta na Log št. 6,
vložil 23.515,72 SIT, Plestenjak Jožica,
Brezovica pri Ljubljani, Rimska 41, Log, vlo-
žila 47.268,50 SIT, Pontelli Robert, Vrhnika,
Cesta Krimskega odreda 130, vložil
47.505,56 SIT, Pretner Irena, Borovnica,
Pako 7, vložila 35.605,46 SIT, Primec Mira,
Vrhnika, Krožna pot 8a, vložila 37.644,12
SIT, Prosen Ljudmila, Ig, Motena 57, vložila
28.683,49 SIT, Reberšak Renata, Celje,
Ljubljanska 56, vložila 34.135,73 SIT, Ribar
Marjanca, Vojnik Pot v Konsko 23, vložila
36.458,86 SIT, Rigler Marija, Ortnek, Dol.
Podpoljane 11, vložila 39.256,09 SIT, Rotar
Nada, Ljubljana, Dolenjska c. 189, vložila
21.998,58 SIT, Rozman Ivan, Ig, Kot 10,
vložil 20.718,49 SIT, Sajovic Boris, Vrhnika,
Pot k Studencu 10, vložil 26.739.65 SIT,
Somi Janez, Lendava, Trg ljudske pravice št.
11, vložil 31.433,32 SIT, Šebjanič Marjan,
Puconci, Lemarje 14, vložil 48.121,90 SIT,
Šemen Jožef, Bogojina 141, vložil
32.618,59 SIT, Šonaja Zora, Murska Sobo-
ta, Prešernova ul. 62, vložila 30.816,98 SIT,
Štular Florjan, Stara Loka 51, vložil
29.868,76 SIT, Šustar Majda, Vrhnika, Pio-
nirska 32, vložila 47.410,74 SIT, Topole
Marjeta, Ljubljana, Preglov trg 2, vložila
31.528,14 SIT, Urbanček Silva, Celje, Na
otoku 17, vložila 31.575,55 SIT, Užmah Ju-
stika, Sveti Štefan, Grobeljce 23, vložila
29.679,12 SIT, Vinšek Irena, Ljubljana, Ku-
naverjeva 6, vložila 34.372,78 SIT, Vrtačnik
Zorko, Ljubljana, Dunajska 101, vložil
14.839,56 SIT, in Žohar Štefan, Prosenja-
kovci, Motvarjevci 31a, vložil 31,006,62 SIT,
ki so vstopili 28. 5. 1997 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
sednik uprave Remic Branko, Kranj, Zasav-
ska cesta 11a, ter člani uprave Sajovic Pe-
ter, Bled, Prešernova cesta 30a, Trček Go-
razd, Kranj, Grmičeva ulica 3, in Korenčan
Jaka, Cerklje na Gorenjskem, Ulica Ivana
Hribarja 17, imenovani 1. 7. 1997; direktor
Franc Sladič, razrešen 30. 6. 1997.

Vpiše se sprememba statuta z dne
24. 6. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 6.
1997, da se osnovni kapital poenostavljeno
zmanjša na 37,863.000 SIT.

Rg-111527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03909 z dne 1. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MEDIA, družba za svetovanje, pro-
jektiranje, trgovino, transport in informa-
cije, d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, ustano-
viteljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5301963
Firma: MEDIA, storitve in trgovinska

dejavnost, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-
sta 22

Ustanovitelja: Srakar Ljubica in Srakar
Mihael, oba iz Medvode, Cesta na Svetje 8,
vstopila 1. 7. 1997, vložila po 826.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata; Mirt Ma-
rija in Buh Pavel, izstopila 1. 7. 1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Srakar Ljubica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Srakar Mihael,
imenovana 1. 7. 1997; zastopnica Mirt Ma-
rija in direktor Buh Pavel, razrešena 1. 7.
1997.

Rg-111529

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04394 z dne 28. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29521/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 2003/96
– vpis d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1201174
Firma: PE-BE-VRHOVŠEK & CO, pod-

jetje za storitve in trgovino, d.n.o., Dom-
žale

Skrajšana firma: PE-BE-VRHOVŠEK &
CO, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Bišče 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vrhovšek Peter in Vrhov-

šek Berta, oba iz Domžal, Bišče 6, vstopila
19. 4. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vrhovšek Peter, ki zastopa družbo
brez omejitev in zastopnica Vrhovšek Berta,
ki kot namestnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 19. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 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; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini 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; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
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opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
747 Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111530

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

97/04619 z dne 8. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ORKA, Podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Štihova 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 97/00444 –
spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5445027
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvorakova uli-

ca 5
Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 2320

Proizvodnja naftnih derivatov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja dru-
gih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih 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; 2461
Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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 pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-111532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04680 z dne 14. 8. 1997 pri subjektu
vpisa EUROLINE, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Matjaževa 13, se-
dež: Matjaževa 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/06830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
97/1123 – spremembo sedeža in firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5387469
Firma: EUROLINE, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomačevo 39d
Dejavnost, vpisana 14. 8. 1997: 2956

Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
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industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3541 Proizvod-
nja motornih koles; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111730
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01594 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa INTERLUX LIGHTING, d.o.o., Zuna-
nja in notranja trgovina, Masarykova 17,
1000 Ljubljana, sedež: Masarykova 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremem-
bo akta o ustanovitvi z dne 7. 7. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5486424
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 20510

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 31500 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 31620 Proizivodnja druge električne
opreme, d.n.; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo 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; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; 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; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843

Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92400 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-111731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01600 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KONTO, d.o.o., knjigovodske, eko-
nomske in tehnološke storitve, Ljublja-
na, Šaranovičeva 12, sedež: Šaranovi-
čeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5287952
Firma: KONTO, Knjigovodske, eko-

nomske in tehnološke storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: KONTO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 7230

Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
10. 3. 1997.

Rg-111732
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01668 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KERN 90, zastopstvo, trgovina in
špedicija, d.o.o., Ljubljana, Pod hribom
55, sedež: Pod hribom 55, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5437270
Ustanovitelji: Javh Rajko, Ljubljana, Po-

lanškova 8, vložil 740.978 SIT, in Cej Ana,
Ljubljana, Ul. bratov Učakar 72, vložila
740.978 SIT, ki sta vstopila 12. 10. 1990,
ter Naglič Tanja, Ljubljana, Adamičeva ulica
6, vložila 30.244 SIT, ki je vstopila 21. 1.
1997 – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 1. 1997.

Rg-111736
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01966 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa QUADRAT DESIGN, industrijsko ob-
likovanje in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Trubarjeva 24, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08869/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5425255
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Babnik 10.

Rg-111739
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02649 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa STUDIO BOBER, Proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Smlednik, Smled-

nik 37, sedež: Smlednik 37, 1215
Smlednik, od vložno št. 1/23936/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
zastopnika in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5808499
Firma: STUDIO BOBER, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: STUDIO BOBER,

d.o.o., Medvode
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 7d
Ustanovitelji: Bertoncelj Samo, Medvo-

de, Zbilje 7d, vstopil 19. 5. 1993, vložil
578.613,34 SIT, Mohar Alojz, Medvode,
Zbilje 57, vstopil 19. 5. 1993, vložil
578.613,33 SIT, in Lavrič Janko, Medvo-
de, Zbilje 11, vstopil 8. 5. 1997, vložil
578.613,33 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lavrič Janko, imenovan 8. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
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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; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1997.

Rg-111740
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02723 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa WIDO TRADE, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Medenska 81a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23621/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
priimka in naslova ustanoviteljice in zastop-
nice, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5792363
Ustanoviteljica: Težak Andreja, Ljublja-

na-Šmartno, Ulica Željka Tonija 23, vstop
7. 6. 1993, vložek 1,570.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Težak Andreja, imenovana 7. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1997: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 5. 1997.

Rg-111741
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02724 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SIEMENS, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19077/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5622395
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-

goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 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, 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1997.

Rg-111742
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

97/02730 z dne 19. 6. 1997 pri subjektu
vpisa STUAG IMOBILIJA, agencija za po-
sredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, d.o.o. – ter v nemškem prevodu: Stuag
Immobilien – Agentur für die Vermitt-
lung ..., sedež: Vodnikova ulica št. 133,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, ustanovitelja
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5733928
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratislavska

št. 7
Ustanovitelj: STUAG BAU-AKTIENGE-

SELLSCHAFT, izstop 20. 12. 1996;
STUAG, gradbeno podjetje, Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana, Bratislavska 7, vstop
20. 12. 1996, vložek 16,115.105 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Niedersuss Helmut in direktor Golob
Vlado, razrešena 20. 12. 1996; direktor
Messner Andreas, dipl. inž., Mitteririsen, Av-
strija, Aich št. 30, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Bradan Lucija, Zgor-
nja Polskava, Gabernik št. 1, imenovana
20. 12. 1996.

Rg-111743
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02734 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa BRISTOL MYERS SQUIBB, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Žu-
pančičeva 7, Ljubljana, sedež: Županči-
čeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27316/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5931509
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 5. 1997.

Rg-111745
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02872 z dne 2. 7. 1997 pri subjektu
vpisa AWE, Gostinstvo, trgovina, poslov-
ne storitve, d.o.o., Medvode, sedež: Škof-
jeloška 17, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/13719/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, na-
slova ustanoviteljev in zastopnikov ter druž-
bene pogodbe in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5525381
Firma: AWE, Gostinstvo, trgovina, po-

slovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AWE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezda 5
Ustanovitelja: Bevc Slavko in Benedik

Barbara, oba iz Ljubljane, Zvezda 5, vstopi-
la 24. 11. 1991, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bevc Slavko, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, imenovan 24. 11. 1991, in prokuristka
Benedik Barbara, imenovana 25. 4. 1994.
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Dejavnost, vpisana 2. 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; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 5. 1997.

Rg-111747
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03145 z dne 23. 6. 1997 pri subjektu
vpisa FOKUS, računalništvo, d.o.o., Gro-
harjeva 13, Ljubljana, sedež: Groharje-
va 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža,
zastopnika in družbene pogodbe ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339758
Ustanovitelj: Jankovič Vlasta, izstop 28. 5.

1997; Kristan Martin, Ljubljana, Groharjeva
13, vstop 7. 7. 1994, vložek 1,503.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jankovič Vlasta, razrešena 28. 2.
1990; direktor Kristan Martin, imenovan
28. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost,vpisana 23. 6. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4531 Električne in-
štalacije; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Proizvodnja na drobno z električnimi, go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati;   6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-

niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-111748
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03150 z dne 2. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PUŠTAB, kultura, turizem in izobra-
ževanje, d.o.o., sedež: Velike Lašče 59,
1315 Velike Lašče, pod vložno št.
1/14413/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5573572
Ustanovitelji: Perhaj Andrej, Velike Lašče

59, vstopil 13. 5. 1996, vložil 600.000
SIT, ter Hren Robert, Velike Lašče 128,
Kastigar Roman, Grosuplje, Brinje Cesta I
53, Rigler France, Velike Lašče, Rašica 86,
in Zalar Božo, Velike Lašče, Rašica 34, vsto-
pili 14. 4. 1997, vložili po 225.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Hren Robert, Kastigar Roman, Ri-
gler France in Zalar Božo, imenovani 14. 4.
1997, zastopajo družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1997.

Rg-111751
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03199 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TRIDESIGN, svetovanje, projektira-
nje in oblikovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Velnarjeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02608/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5302293
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Miklavc Martin, razrešen 23. 5.
1997; Železnik Bizjak Barbara, Ljubljana,
Velnarjeva 13, razrešena 23. 5. 1997 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111752
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03186 z dne 27. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29405/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196251
Firma: ROMID TRGOVINA, družba za

posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROMID TRGOVINA,

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

govornostjo
Sedež: 1110 Ljubljana, Založka ce-

sta 78a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Didović Roman, Ljubljana,

Zaloška cesta 78a, vstop 26. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Didović Roman, imenovan 26. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
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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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
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; 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; 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.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111754
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03530 z dne 27. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SMREKCA, podjetje za mizarstvo
in trgovino, d.o.o., Krka, sedež: Krška ce-
sta 4, 1301 Krka, pod vložno št.
1/21556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, zastopnika in tipa za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5747767
Firma: SMREKCA, zaključna dela v

gradbeništvu in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SMREKCA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Vipavska 21b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žgajnar Boštjan, Krka 24,

vstop 20. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Žgaj-
nar Boštjan, razrešen 13. 6. 1997 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, in direk-

torica Žgajnar Marjeta, imenovana 13. 6.
1997, oba iz Krke 24, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo.

Rg-111755

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03549 z dne 27. 6. 1997 pod št.vlož-
ka 1/29414/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196839
Firma: H.D.L. INTERNATIONAL, okuli-

stična ambulanta, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: H.D.L. INTERNATIO-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Puharjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lengersdorf Hans Dieter,

Ljubljana, Kersnikova 10, vstop 5. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lengersdorf Maja, ki navzven brez
omejitev, razen pri sklepanju kakršnihkoli
poslov, katerih vrednost presega
2,000.000 SIT, ter sklepanje poslov, kate-
rih predmet je kakršen koli promet ali obre-
menjevanje nepremičnin. Take posle lahko
sklepa le skupaj s prokuristom Lengersdorf
Dietrom oziroma s poprejšnjo pisno odobri-
tvijo ustanovitelja, in prokurist Lengersdorf
Hans Dieter, oba iz Ljubljane, Kersnikova
10, imenovana 5. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 74400 Ekonomsko propa-
giranje; 85122 Specialistična ambulantna
dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejav-
nosti.
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Rg-111756
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03554 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa JAVOR-TRGOVINA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška
268, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5418879
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bizjan Zdravko, razrešen 30. 4.
1997; direktor Dobravec France, Nova vas,
Velike Bloke 18, imenovan 1. 5. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-111758

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03575 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa DUŠEL, družba za trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Melikova 38, Ljubljana,
sedež: Melikova 38, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27834/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, deleža, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5936730
Firma: DUŠEL, družba za trgovino in

gostinstvo, d.o.o.
Ustanovitelj: Pašalič Elica, izstop 28. 5.

1997; Jamnik Dušan, Ljubljana, Melikova
38, vstop 12. 3. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pašalič Elica, razrešena 28. 5.
1997; direktor Jamnik Dušan, imenovan
28. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-

no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1997.

Rg-111762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03590 z dne 2. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ČAŠMIR, podjetje za trgovino s tek-
stilom, d.o.o., Ljubljana, sedež: Vide Ja-
nežičeve 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26883/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
novitelja, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5918871
Firma: KONVER, izvedeni finančni in-

strumenti, d.o.o.
Skrajšana firma: KONVER, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 134a
Ustanovitelj: Grobiša Darko, izstop

18. 6. 1997; Stariha Borut, Ljubljana, Po-
ljanska cesta 19, vstop 18. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grobiša Darko, razrešen 18. 6.
1997; direktor Stariha Borut, imenovan
18. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 2. 7. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 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; 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; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 6. 1997.

Rg-111763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06873 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa STUDIO PUBLIKUM, oblikovanje
tržnih komunikacij in stiki z javnostjo,
d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a, sedež:
Zasavska 54a, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02425/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5293600
Ustanovitelja: Klarič Darko, Turjak, Mali

Osolnik 15, vstop 26. 9. 1997, vložek
1,190.150 SIT, in MEDIA PUBLIKUM,
d.o.o., Ljubljana, Zasavska 54a, vstop
13. 12. 1996, vložek 640.850 SIT – odgo-
vornost. ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 1531
Predelava in konzerviranje krompirja.



Stran 1998 / Št. 19 / 12. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-111764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06994 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa LAMAS, računalniški inženiring,
Ivančna Gorica, d.o.o., sedež: Ulica 25.
maja 14, 1295 Ivančna Gorica, pod vlož-
no št. 1/05408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5333598
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Cesta II

grupe odredov 17
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-111765

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07038 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa G – GRAFIKA, podjetje za grafične
storitve, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
55a, sedež: Slovenska 55a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23690/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768624
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52473 Dejavnost papirnic;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-

dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-111767
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03962 z dne 28. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ROMANIK, trgovina, transport, go-
stinstvo in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na-Polje, sedež. Sneberska 114a, 1260
Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/26383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov in firme s temile podatki:

Matična št.: 5902827
Firma: ROMANIK, trgovina, transport,

gostinstvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ROMANIK, d.o.o.
Ustanovitelj: Marolt Nika, izstop 23. 6.

1997; Marolt Roman, ljubljana-Polje, Sne-
berska cesta 114a, vstop 23. 6. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marolt Nika, razrešena 24. 6.
1997; direktor Marolt Roman, imenovan
24. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1997.

Rg-111768

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04045 z dne 26.8. 1997 pri subjektu
vpisa GM, gostinstvo, turizem in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Andreja Bi-
tenca 70, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17339/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti in imenovanje prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5784093
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pozderec Matija ml.-Mat-

jaž, Ljubljana, Flandrova ulica 9, vstopil
26. 3. 1992, in Pozderac Matija st., Ljublja-
na, Cesta Andreja Bitenca 70, vstopil 22. 7.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pozderec Matija ml.-Matjaž, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovan 26. 3.
1992, in prokurist Pozderec Matija st., ime-
novan 22. 7.1997.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-

nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 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; 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
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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;
5260 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom;  5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415

Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 7460 – vse, ra-
zen poizvedovalne dejavnosti.

Rg-111769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04228 z dne 25. 8. 1997 pod št vložka
1/29573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198904
Firma: AGENS CONSULT, storitve in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGENS CONSULT,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Reboljeva uli-

ca 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Pačnik Ljudmila, vložila

765.000 SIT, in Pačnik Mojca, vložila
735.000 SIT, obe iz Ljubljane, Reboljeva
ulica 11, vstopili 11. 7. 1997, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Pačnik Mojca in zastopnica Pač-
nik Ljudmila, imenovani 11. 7. 1997, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 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;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85324 Druge socialne de-
javnosti; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 5118– družba opravlja
vse, razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-111770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03974 z dne 25. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29574/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198521
Firma: DRAŠLER & CO., proizvodno

podjetje, d.n.o., Ljubljana-Šmartno, Za-
vrh 10a

Skrajšana firma: DRAŠLER & CO.,
d.n.o., Ljubljana-Šmartno

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Za-
vrh 10a

Ustanovitelja: Drašler Janez in Drašler
Breda, oba iz Ljubljane-Šmartno, Zavrh pod
Šmarno goro 10a, vstopila 28. 7. 1997,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drašler Janez, imenovan 28. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 2521
Proizvodnja 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-111771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03605 z dne 25. 8. 1997 pri subjektu
vpisa BÖSCH, ogrevalna klima in čistilna
tehnika, d.o.o., sedež: Tacenska cesta
12, 1210 Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/26682/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5902975
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Aicher Wolfgang, Lustenau, Gruett-
strasse 20, imenovan 5. 5. 1997.

Rg-111777
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04055 z dne 20. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29567/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197959
Firma: SIIX, podjetje za kumunikacij-

ski inženiring, d.o.o., Radomlje, Škrjan-
čevo 23

Skrajšana firma: SIIX, d.o.o., Radomlje
Pravnoorg.oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Škrjančevo 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Borštnar Tomaž, Radomlje,

Škrjančevo 23, vstop 2. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost. ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borštnar Tomaž, imenovan 2. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 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 go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 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.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje 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-
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janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111779
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01351 z dne 19. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Kranju, spremembo sedeža, dejavnosti,
družbenikov, firme, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5410410
Firma: BIMA, trgovsko, posredniško

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 5
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelji: Bizjak Marko in Bizjak Ire-

na, izstopila 13. 11. 1996; Marinšek Met-
ka, Kranj, Kidričeva cesta 47a, in Reljako-
vič Željko, Split, Ive Tijardoviča 18, vstopila
13. 11. 1996, vložila po 750.500 SIT, od-
govornost. ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Marko, razrešen 17. 2. 1997;
direktorica Marinšek Metka, imenovana
17. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 2. 1997.

Rg-111780

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01474 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa JANA, Tržne raziskave, ekonomska
propaganda in zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09883/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnika in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436176
Ustanovitelj: Miklavec Sonja, izstop

28. 2. 1997; Kreculj Predrag, Ljubljana,
Levičnikova 8, vstop 28. 2. 1997, vložek
1,514.547 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Miklavec Sonja, razrešena 28. 2.
1997; direktor Kreculj Predrag, imenovan
28. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska

dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, 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; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje.

Rg-111781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01389 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa CARE, posredovanje zavaroval-
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niških storitev, d.o.o., sedež: Poljanska
cesta št. 25, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26666/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893208
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Vončina Marko, Maribor, Krekova uli-
ca 26, imenovan 4. 5. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvami, da mora pridobiti predhod-
no pisno soglasje skupščine družbe za ne-
jamenje posojil in kreditov, ki presegajo v
enem poslovnem letu znesek protivrednosti
600.000 (šeststotisoč 00/100) SIT; za
sklenitev in za razvezo dolgoročnih zavezu-
jočih poslov, kot npr. najemnih, zakupnih in
leasinških pogodb, če vsota obveznosti, ki
izhajajo iz takšnih pogodb, presega proti-
vrednost po posamezni višini 600.000
(šeststotisoč 00/100) SIT, za vsako posa-
mezno investicijo, ki presega protivrednost
250.000 (dvestopetdesettisoč 00/100)
SIT; za vse skupne investicije, za vsako po-
samezno poslovno leto, če presega le-ta
protivrednost vsakokratne osnovne glavni-
ce; direktor Peinhaupt Wolfgang, Anfels,
Hardegg 5, imenovan 10. 4. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokuristka Vel-
truski Jenka, Maribor, Šarhova ulica 105,
imenovana 28. 4. 1997.

Rg-111782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02683 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa RAM, podjetje za trgovino in servis
računalniške in biro opreme, d.o.o., Mur-
nova 4, Šmarje-Sap, sedež: Murnova 4,
1293 Šmarje-Sap, pod vložno št.
1/02866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, ustanoviteljev in deležev ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295912
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pernek Andrej, Šmarje

Sap, Murnova 4, vložil 751.875 SIT, in Per-
nek Mitja, Notranje Gorice 26b, vložil
748.125 SIT, vstopila 27. 11. 1989, odgo-
vornost: ne  odgovarjata; Rotar Jože, izsto-
pil 4. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-

hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 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; 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 go-
spodinjstvo; 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;
5273 Popravilo ur, nakita; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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
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.

Rg-111784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01449 z dne 13. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/24253/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5786894001
Firma: WING STYLE, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, trgovino, marketing, sto-
ritve, zunanjo trgovino, Ljubljana, Po-
družnica: Triglav AVIREX, Ljubljana

Skrajšana firma: WING STYLE, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica: Trgovina AVIREX,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 8
Ustanovitelj: WING STYLE, d.o.o., pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino, marketing,
storitve, zunanjo trgovino, Ljubljana, Novo
Polje, Cesta XVIII/2a, vstop 5. 2. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šturm Tina, Ljubljana, Novo Polje,
Cesta XVIII/2a, imenovana 5. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-111785

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05527 z dne 18. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa K 2 TRADING, d.o.o., trgovi-
na, storitve, agencija in zunanja trgovi-
na, Ljubljana, sedež: Hranilniška 7a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5868718
Ustanovitelja: Mirtič Ksenija, vstopila

25. 9. 1994, vložila 1,203.600 SIT, in Mir-
tič Žiga, vstopil 5. 10. 1996, vložil 150.200
SIT, oba iz Ljubljane, V Murglah 139, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.
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Rg-111787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06959 z dne 19. 8. 1997 pri subjektu
vpisa 3 DVA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Tobačna ulica 5, sedež: To-
bačna ulica 5, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27488/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5926742
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

torji Favre Eric, Simonič Bojan in Jakič Miloj-
ka, razrešeni 27. 11. 1996; direktor Osred-
kar Miran, Poljane 53, imenovan 27. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111789
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07076 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa JOHN TRADE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Du-
najska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24689/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5824826
Ustanovitelji: Škapurević Ibrahim in To-

palović Ermina, izstopila 24. 12. 1996; Ška-
purević Emira, vložila 800.000 SIT, in Ška-
purevič Nedžad, vložil 700.000 SIT, oba iz
Tešnja Krndija b. b., vstopila 12. 9. 1994,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-111793
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00250 z dne 28. 8. 1997 pri subjektu
vpisa CARANTANIA COMMERCE, PEČAR
& CO., trgovsko in posredniško podjet-
je, d.n.o., Vače, sedež: Vače 27, 1252
Vače, pod vložno št. 1/22312/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5759765
Firma: VRHOVEC & CO., Trgovsko in

posredniško podjetje, d.n.o., Vače
Skrajšana firma: VRHOVEC & CO.,

d.n.o., Vače
Ustanovitelj: Rebolj Marinka, izstop

31. 12. 1996; Vrhovec Anton, Vače 69,
vstop 1. 1. 1997, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Rg-111795

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00414 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa VILPROF, Proizvodnja, storitve, tr-
govina, d.o.o., Ljubljana-Polje, sedež:
Berčonova pot 17, 1260 Ljubljana-Po-
lje, pod vložno št. 1/26233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5872545
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelja: Berčon Janko, Ljublja-

na-Polje, Berčonova pot 17, vstop 15. 11.
1994, vložek 4,200.000 SIT, in Terkaj Mit-
ja Christian, Ljubljana, Cesta 24. junija 64,
vstop 4. 6. 1996, vložek 2,800.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-111796

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00499 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DEKORUM, podjetje za ekonom-
sko propagando, trgovino, gostinstvo,
ter izvoz in uvoz, d.o.o., Šeškova 13, Ko-
čevje, sedež: Šeškova 13, 1330 Kočev-
je, pod vložno št. 1/08985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in njihovih deležev, spremem-
bo zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5422116
Ustanovitelja: Špiletič Tatjana, in Špiletič

Anton, oba iz Kočevja, Šeškova 13, vstopila
14. 9. 1990, vložila po 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata; Vardijan Bo-
jan in Vardijan Mojca, izstopila 13. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Špiletič Tatjana, imenovana 13. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997:1823
221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debe-
lo z izdelki široke porabe; 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; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522

Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobač-
nimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicinski-
mi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; podjetniško svetovanje; upravljanje s hol-
ding družbami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje.

Rg-111797
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00636 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
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vpisa BETA CONSULTING, svetovanje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Me-
toda Mikuža 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26629/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
ustanoviteljev, prenos poslovnega deleža,
razširitev dejavnosti ter novega zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5911486
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Ustanoviteljica: Komar Metka, Ljubljana,

C. 24. junija 76, vstop 15. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Atanasovski Georgij, izstop 15. 1. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Komar Metka, imenovana 15. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Šauperl Frančišek in zastopnica Atana-
sovski Ljudmila, razrešena 15. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom.

Rg-111798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01823 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa NILSON, podjetje za trgovino, mar-
keting in zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ulica aktivistov 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19033/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5642825
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156.

Rg-111800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01857 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa TISO, Trgovanje, inženiring, sestav-
ljanje, organiziranje, d.o.o., Albrehtova
70, Škofljica, sedež: Albrehtova 70, 1291
Škofljica, pod vložno št. 1/21560/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2751 Litje železa;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih ne-
železnih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-

izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi de-
li 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; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim 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 drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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 obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
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nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-111801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01934 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTROPROM, trgovina, pro-
izvodnja, instalacije, d.o.o., Izlake, se-
dež: Obrezija 12, 1411 Izlake, pod vlož-
no št. 1/02096/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5286450
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 011 Pri-

delovanje kmetijskih rastlin; 0111 Pridelova-
nje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje
vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vino-
gradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja
govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0130 Mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
proizvodnja mesnih izdelkov; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje pe-
rutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Pro-
izvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 156
Mlinarstvo; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 157 Pro-
izvodnja krmil za prehrano živali; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 1581 Proizvodnja

kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 159 Pro-
izvodnja pijač; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 221 Založništvo; 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim
povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okov-
ja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 292 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 295 Proizvodnja dru-
gih strojev za posebne namene; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-

nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 297 Proizvodnja gospodinj-
skih aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 4010 Oskrba z
elektriko; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40102 Proizvodnja elektrike v TE in JE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektri-
ke; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 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; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6420 Telekomunikacije; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me 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;
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7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbe-
nih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-111805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02108 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DUNTZ, d.o.o., trgovsko in proizvod-
no podjetje, Ljubljana, sedež: Gosposvet-
ska 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5653053
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska št. 5
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-

na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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 pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi

kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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.;
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; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen 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 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02180 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MELE IN ČLANI, d.n.o., Trgovina,
gostinstvo in storitve Cerknica, sedež:
Cesta 4. maja 72, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/25059/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5910439
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 0122

Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom
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in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-111807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02229 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ŠUM, Podjetje za zastopstvo, trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Hradeckega 70, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08803/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498694
Ustanovitelja: Pezdirnik Marko, vstopil

28. 9. 1990, in Pezdirnik Darja Martina,
vstopila 11. 4. 1997, oba iz Ljubljane, Hra-
deckega cesta 70, vložila po 779.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 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; 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; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov.

Rg-111808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02310 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa UNING, d.o.o., podjetje za proizvod-

njo, trgovino in inženiring, Unec 25, Ra-
kek, sedež: Unec 25, 1381 Rakek, pod
vložno št. 1/19672/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, ustanoviteljev in deležev ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5654807
Firma: UNING, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in inženiring
Skrajšana firma: UNING, d.o.o.
Ustanovitelja: Malc Anton, Ljubljana, Po-

klukarjeva 14, in Kebe Alojzij, Cerknica, Ta-
bor 25, vstopila 1. 9. 1992, vložila po
802.680 SIT, odgovornost: ne  odgovarja-
ta; Kraševec Silvo in Kovačič Rajko, izstopi-
la 17. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobač-
no industrijo; 3002 Proizvodnja računalnikov
in druge opreme za obdelavo podatkov;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 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 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 razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 17. 4. 1997.

Rg-111811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02350 z dne 18. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DIPENA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Pot k Savi 18, sedež: Pot
k Savi 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23476/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5792223
Firma: DIPENA, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Ljubljana, Krakovski nasip 16
Sedež: 1000 Ljubljana, Krakovski na-

sip 16
Ustanoviteljica: Dimnik Peter, izstop

14. 3. 1997; Milavec Ravnikar Bernarda,
Ljubljana, Carja Dušana ulica 8, vstop 26. 5.
1995, vložek 1,602.450 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Dimnik Petru, ki je bil razrešen
14. 3. 1997.

Rg-111813

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02689 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MECUM LJUBLJANA, podjetje za
proizvodnjo, trgovanja in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Železna cesta
14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža firme s temile
podatki:

Matična št.: 5336139
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 43.

Rg-111814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02836 z dne 28. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MARKA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Trzin, sedež: IC Trzin,
Brezovce 8, 1230 Mengeš, pod vložno
št. 1/02117/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 5286620
Sedež: 1236 Trzin, Brezovce 8
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelja: Miladinovič Draga, vstopi-

la 3. 5. 1989, in Miladinovič Slobodan, vsto-
pil 5. 4. 1994, oba iz Kamnika, Matije Blej-
ca 4, vložila po 25,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-111816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02877 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa TABB, Trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Blatnica 12, Trzin, Mengeš, sedež: Blat-
nica 12, Trzin, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/13753/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5917816
Firma: TABB, d.o.o., Trgovina, iz-

voz-uvoz, Šmartinska 106, Ljubljana
Skrajšana firma: TABB, d.o.o., Šmar-

tinska 106, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

106.

Rg-111817

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02903 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa LICOMA BIRO OPREMA, servis, tr-
govina, proizvodnja, projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob dolenjski že-
leznici 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5686997
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 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.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;

4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 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 steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim 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 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 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; 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 drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
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grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarni-
ških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-111819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04165 z dne 25. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29579/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198815
Firma: PUBLIKUM TREZOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Taljat Zvone, Most na Soči

30, in Čendak Dean, Šempeter pri Gorici,
Žnidarčičeva 24, vstopila 13. 8. 1997, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Taljat Igor, Ljubljana, Smrtnikova 5,
imenovan 13. 8. 1997, kot poslovodja zasto-
pa družbo brez omejitev, za posle, iz katerih
izvira obveznost družbe nad 10,000.000 SIT,
in za posle odtujevanja ter obremenjevanja
nepremičnin v lasti družbe pa potrebuje pred-
hodno pisno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230

Trgovina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, 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 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 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,
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 specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drob-
no 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;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-

no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72100 Svetova-
nje o računalniških napravah; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92400
Dejavnost tiskovnih agencij; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-111822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04809 z dne 28. 8. 1997 pri subjektuv-
pisa STILMARK, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, zunanjo trgovino,
šport, gostinstvo, turizem, marketing in
poslovne storitve, Ljubljana, Šmartinska
152, sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča nadomestni sk-
lep Srg 11595/94 in 1401/96 – spremem-
bo firme, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo skrajšane firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5395887
Firma: STILMARK, d.o.o., založništvo,

marketing in trgovina
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Skrajšana firma: STILMARK, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krznar Zvone, Kranj, Rudija

Papeža 1, vstop 2. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552

Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01222 z dne 15. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126148
Firma: FUN GRAPHICS, PLANKO &

JUHANT, videoprodukcija, d.n.o.
Skrajšana firma: FUN GRAPHICS,

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

odgovornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Gmajnica 108
Ustanovitelja: Planko Dušan, Ljubljana,

Osenjakova 10, in Juhant Anton, Komenda,
Gmajnica 108, vstopila 3. 2. 1997, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Planko Dušan in Juhant Anton, ime-
novana 3. 2. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1997: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje video zapisov; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2465 Proizvodnja neposne-
tih nosilcev zapisa; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov.

Rg-111910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02532 z dne 21. 7. 1997 pod št. vložka
1/24271/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5788633001
Firma: TIMOTEOS, trgovina in go-

stinstvo, d.o.o., Ljubljana, Trgovina Ke-
pica 1, Šmartinska 152, Ljubljana

Skrajšana firma: TIMOTEOS, d.o.o.,
Ljubljana, Trgovina Kepica 1, Šmartin-
ska 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: direk-
torja Dostal Tatjana in Dostal Marko, oba iz
Ljubljane, Vandotova 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-112038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03163 z dne 7. 7. 1997 pod št. vložka
1/29452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1196324
Firma: ALLIED COLLOIDS HUNGARY,

Service Consulting and Trading Com-
pany Ltd., Podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: ALLIED COLLOIDS
HUNGARY LTD., Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 15
Ustanovitelj: ALLIED COLOIDS HUN-

GARY – SERVICE CONSULTING AND
TRADING COMPANY LTD., Budimpešta,
Mohai ut. 37, vstop 15. 5. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hluchy Gordana, Ljubljana, Ulica
Metoda Mikuža 18, imenovana 15. 5.
1997, zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-112044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02696 z dne 12. 6. 1997 pri subjektu
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vpisa KRONA SENIOR, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26074/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5893666
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žibret Branko, razrešen 28. 4. 1997;
prokuristka Žnidarčič Sonja, Ljubljana, Tr-
žaška 121, imenovana 28. 4. 1997.

Rg-112198

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00949 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa PLADENT, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz, Saškova 6,
Ljubljana, sedež: Saškova 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča novega ustanovi-
telja, spremembo deleža, uskladitev dejav-
nosti, spremembo zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5540917
Ustanovitelja: Zalaznik Štefan, vstopil

11. 11. 1991, in Zalaznik Rado, vstopil
4. 2. 1997, oba iz Ljubljane, Saškova ulica
6, vložila po 1,335.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Za-
laznik Štefan, razrešen 4. 2. 1997 kot di-
rektor in imenovan za prokurista, in direktor
Zalaznik Rado, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, imenovan 4. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja go-
spodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 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; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3310 Proizvodnja medicin-
ske in kirurške opreme in ortopedskih pripo-
močkov; 3350 Proizvodnja ur; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3542 Proizvodnja koles; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7110 Dajanje avtomobilov
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 na-
jem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 je izvzeto po-
sredništvo pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-112202
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00197 z dne 11. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PORSCHE LEASING SLO, d.o.o., lea-
sing in posredovanje, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26510/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5903017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Andree-Prosenc Tjaša, razrešena
16. 10. 1996; direktor Kavšek Karel, Rade-
če, Cesta na Dobrovo 9, imenovan 16. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Vpiše se spremembo družbene pogod-
be z dne 9. 4. 1997.

Rg-112208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00993 z dne 27. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ANARA, inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Tolstojeva 17, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
priimka ustanoviteljice in priimka zastopni-
ce, razširitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5523117
Ustanoviteljica: Adamič Claudia, Ljublja-

na, Tolstojeva 17, vstop 30. 11. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamič Claudia, imenovana 30. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 3. 2. 1997.

Rg-112225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01817 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ANR AMER NIELSEN RESEARCH,
raziskovalna družba, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5859867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Yordanov Dimitre, Kliron-Nicosia,
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Makarios III 57, imenovan 17. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03541 z dne 11. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29539/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197827
Firma: OSOLNIK – KOVINAR & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Gregorčiče-

va 4a
Ustanovitelja: Osolnik Alojzij in Osolnik

Roman, oba iz Radomelj, Gregorčičeva 4a,
vstopila 6. 6. 1997, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osolnik Alojzij, imenovan 6. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom.

Rg-112293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03187 z dne 13. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29547/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197444
Firma: FIN-DO, podjetje za finančne

storitve, trženje in svetovanje, d.o.o.,
Domžale

Skrajšana firma: FIN-DO, d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: LB – BANKA DOMŽALE,

d.d., Domžale, Ljubljanska 62, vstop 12. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rangus-Leskovar Maksimiljana,
Ljubljana, Glavarjeva ulica 22, imenovana
12. 5. 1997, zastopa družbo z omejitvijo,
da potrebuje predhodno pisno odločitev
ustanovitelja, če gre za nakup in prodajo
osnovnih sredstev družbe nad vrednostjo
50 % osnovne glavnice družbe in če se
odloča o prevzemanju finančnih obveznosti
družbe nad vrednostjo 50 % osnovne glav-
nice družbe.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 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; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 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.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-112298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02964 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA LUIS ADAMIČ,
p.o., sedež: Tovarniška 14, 1290 Gro-
suplje, pod vložno št. 1/01099/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti, naziva ustanoviteljice in
pooblatila za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085993
Firma: OSNOVNA ŠOLA LOUISA

ADAMIČA, GROSUPLJE
Skrajšana firma: OŠ GROSUPLJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Gro-

suplje, izstop 5. 3. 1997; Občina Grosup-
lje, Grosuplje, Kolodvorska 2, vstop 5. 3.
1997, odgovornost:  odgovarja do določe-
ne višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gabrijel Dare, Šmarje Sap, Jurčiče-
va cesta 10, ki od 5. 3. 1997 kot ravnatelj
zastopa šolo brez omejitev in zastopnica
Maver Milka, imenovana 12. 12. 1985, ki
kot pomočnica ravnatelja zastopa šolo z
enakimi pooblastili kot ravnatelj.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 12. 3. 1998 / Stran 2013

Rg-111207
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06565 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa FTONI, Trgovina na debelo in drob-
no in gostinstvo, d.o.o., Litija, sedež: Uli-
ca solidarnosti 2, 1270 Litija, pod vložno
št. 1/18689/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5654319
Skrajšana firma: FTONI, d.o.o., Litija
Sedež: 1270 Litija, Ulica Mire Preg-

ljeva 4
Osnovni kapital: 1,794.998 SIT
Ustanovitelj: Begaj Vezir, Litija, Levstiko-

va 8, vstop 24. 4. 1992, vložek 1,794.998
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Begaj Vezir, imenovan 24. 4. 1992,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z vsemi neživilskimi izdelki; trgovi-
na na debelo in drobno z izdelki živilske
industrije; organizacija in izvajanje proizvod-
ne, razvojne dejavnosti in trženja na področ-
ju živilske in neživilske industrije in kme-
tijstva; organizacija in izvajanje vseh turistič-
nih in gostinskih storitev; transportne in pre-
vozne storitve pri prevozu potnikov in blaga.

Dejavnost družbe se razširi za: gradbe-
na in zidarska dela.

Rg-111212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14761 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa PLASTEKS, Trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5339898
Sedež: 1000 Ljubljana, Tabor 4.

Rg-111227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02400 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MOBILIMPEX, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Domžale, sedež: Ljub-
ljanska cesta 28, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/09934/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760500
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska

cesta 39, Trzin
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1997: 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;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-111233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03907 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TIPPS, Podjetje za trženje, izdaja-
nje, 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 ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5442605
Ustanovitelji: Združena lista socialnih de-

mokratov Trbovlje, izstopila 27. 5. 1996; Ma-
rot Božidar, Trbovlje, Bevško 45b, vstopil
5. 5. 1993, vložil 325.837 SIT, Lavrič Ne-
venka, Trbovlje, Dom in vrt 24a, vstopila
18. 3. 1993, vložila 237.592 SIT, Cvar Lju-
bo, Trbovlje, Kešetovo 11, vstopil 14. 12.
1994, vložil 165.621 SIT, Gole Jože, Trbov-
lje, Čeče 2, vstopil 14. 12. 1994, vložil
165.621 SIT, Nučič Uroš, Trbovlje, Leninov
trg 7, vstopil 14. 12. 1994, vložil 165.622
SIT, Petrovič Biserka, Trbovlje, Cesta OF
46, vstopila 27. 5. 1996, vložila 386.071
SIT, in Sladič Žare, Trbovlje, Gabrsko 21d,
vstopil 27. 5. 1996, vložil 100.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-111235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04872 z dne 6. 5. 1997 pod št. vložka
1/21345/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5718716002
Firma: TRODENT, Stomatološka de-

javnost, d.o.o., Ljubljana, Podružnica
Brestovica 117, Komen

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6223 Komen, Brestovica 117
Ustanovitelj: TRODENT, Stomatološka

dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Peričeva 17,
vstop 6. 9. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Troha Josip, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 30, imenovan 6. 9. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 85130
Zobozdravstvena dejavnost.

Rg-111244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/105759 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu
vpisa HOJA OBLAZINJENO POHIŠTVO,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni
log 86, 1111 Ljubljana, pod vložno št.
1/0979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in datuma za zastopnika, skrajšano firmo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5459796
Skrajšana firma: HOJA OBLAZINJENO

POHIŠTVO, d.o.o.
Osnovni kapital: 62,121.000 SIT
Ustanovitelji: HOJA, predelava lesa, p.o.,

Ljubljana, izstopila 4. 10. 1996, in Jerov-
šek Janez, izstopil 6. 12. 1993; Barišič An-
dreja, Ljubljana, Cesta na Brdo 198, vložila
1,249.000 SIT, Debevec Franc, Ljubljana,
Kunaverjeva ul. 3, vložil 3,636.000 SIT,

Kralj Stanislav, Zagradec, Fužina 13, vložil
21,151.000 SIT, Kušar Vinko, Dobrova,
Podsmreka 4, vložil 1,771.000 SIT, Mlinar
Brigita, Šentjur, Kranjčeva 7, vložila
3,759.000 SIT, Zorc Angela, Dobrova, Ga-
brje 9, vložila 1,757.000 SIT, Plavšič Anka,
Ljubljana, Gorazdova ul. 15, vložila
1,247.000 SIT, Rotar Marija, Dobrova,
Podsmreka 13, vložila 1,335.000 SIT, in
Tomaševič Stana, Ljubljana, Ilirska ul. 32,
vložila 1,160.000 SIT, ki so vstopili 23. 8.
1991, ter Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložil
6,185.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
3,092.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ul. 15, vložil 3,092.000
SIT, Erjavec Jože, Zagradec, Kitni vrh 14,
vložil 290.000 SIT, Erjavec Milan, Zagra-
dec, Kitni vrh 14, vložil 435.000 SIT, Grčar
Vladimira, Zagorje, Na bregu 12, vložila
508.000 SIT, Jerebic Karmen, Ljubljana,
Stari trg 9, vložila 290.000 SIT, Jerman
Mirko, Ljubljana, Glavarjeva 8, vložil
580.000 SIT, Jerovšek Janez, Komenda,
Gmajnica 52, vložil 508.000 SIT, Jeršin Ja-
nez, Ljubljana, Slomškova 4, vložil 508.000
SIT, Kozjek Jože, Ljubljana, Ul. Malči Beli-
čeve 4, vložil 290.000 SIT, Kralj Marinka,
Ivančna Gorica, Gorenja vas 20, vložila
1,015.000 SIT, Krebs Ida, Ljubljana, Dolgi
most 14, vložila 435.000 SIT, Krek Rozali-
ja, Horjul, Butajnova 25, vložila 580.000
SIT, Malovrh Danica, Polhov gradec 113,
vložila 290.000 SIT, Peklaj Alojzij, Polhov
gradec 91, vložil 580.000 SIT, Močilnikar
Anton, Dol pri Ljubljani, Velika vas 6a, vložil
508.000 SIT, Nartnik Franci, Polhov gra-
dec 6b, vložil 290.000 SIT, Novak Janez,
Brezovica, Tržaška 414, vložil 362.000 SIT,
Oven Janez, Ljubljana, Pot čez gmajno 111,
vložil 508.000 SIT, Pincolič Franc, Ljublja-
na, Štihova ul. 11. vložil 435.000 SIT, Sav-
kovič Nada, Ljubljana, Bobenčkova ul. 12,
vložila 435.000 SIT, Sečnik Andrej, Horjul
105, vložil 362.000 SIT, Škerjanc Marija,
Ljubljana, Nade Ovčakove ul. 25, vložila
508.000 SIT, Zajc Matevž, Medvode, Verje
14, vložil 580.000 SIT, Zdešar Anton, Do-
brova, Šujica 4, vložil 435.000 SIT, Repar
Alojzij Avguštin, Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 141, vložil 580.000 SIT, Mlakar
Franc, Ljubljana, Polje, Cesta XXX 15, vložil
580.000 SIT, Plut Emilija, Ljubljana, Ježa
74, vložila 360.000 SIT, in Godler Monika,
Dobrova, Gabrje 34, vložila 435.000 SIT,
ki so vstopili 4. 10. 1996 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj
Stanislav, razrešen 4. 10. 1996 kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki v zača-
snem poslovodstvu uprave zastopa družbo
navzven brez omejitev.

Dejavnost,vpisana 3. 4. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
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gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6024 Cestni tovorni promet; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00897/00529 – 1996/TJ z dne
11. 11. 1996.

Rg-111246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06433 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe MERCATOR-PRESKRBA, d.d., Tr-
žič, vpisane na št. reg. vl. 1/1003/00 OS
Kranj, s temile podatki:

Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MERCA-

TOR-PRESKRBA, trgovsko podjetje, Tržič,
d.d., s sedežem v Tržiču, Trg svobode 27,
št. reg. vl. 1/1003/00 OS Kranj, na podla-
gi pripojitvene pogodbe z dne 7. 11. 1996.

Rg-111248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06849 z dne 13. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa OLMA, proizvodnja kemič-
nih izdelkov, Ljubljana, p.o., sedež:
Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00202/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanovitelje, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta,
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti, s temile
podatki:

Matična št.: 5144388
Firma: OLMA, proizvodnja kemičnih

izdelkov, d.d.
Skrajšana oblika: OLMA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 311,348.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložil 81,711.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
31,135.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil

31,135.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložili 42,828.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 124,539.000 SIT
– vstopili 12. 11. 1996, odgovornost. ne
odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Gorjanc Uroš,
dipl. ing., Kus Brane, dipl. ing., in Vidmar
Božo, dipl. oec., vstopili 12. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00946/00261 – 1996/IZ z dne
19. 12. 1996.

Rg-111249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06853 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob 25,
Rob na Dolenjskem, sedež: Rob 25,
1314 Rob na Dolenjskem, pod vložno št.
1/10983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, skrajša-
no firmo, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, deležev in tipa zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5459745
Firma: HOJA ŽAGA ROB, podjetje za

predelavo lesa, d.o.o.
Skrajšana firma: HOJA ŽAGA ROB,

d.o.o.
Osnovni kapital: 38,680.000 SIT
Ustanovitelji: HOJA, Predelava lesa,

p.o., izstopila 18. 10. 1996; Brecelj Brani-
mira, Brezovica pri Ljubljani, Log, Rimska
c. 47, vložila 2,410.000 SIT, Frelih Meta,
Ljubljana, Kocenova 11, vložila 540.000
SIT, Gorenc Alojz, Ljubljana, Clevelandska
ul. 15, vložil 550.000 SIT, Bucci Marjeta,
Rob na Dolenjskem, Rob 18, vložila
960.000 SIT, Gradišar Alojzij, Rob na Do-

lenjskem, Bavdki 3, vložil 520.000 SIT, Gra-
dišar Jože, Rob na Dolenjskem, Bavdki 3,
vložil 510.000 SIT, Kaplan Jože, Rob na
Dolenjskem, Laze 2, vložil 470.000 SIT,
Logar Boštjan, Turjak 16, vložil 3,000.000
SIT, Marinšek Franc, Rob na Dolenjskem,
Tomažini 3, vložil 60.000 SIT, Peterlin Ladi-
slav, Rob na Dolenjskem, Dolščaki 10, vlo-
žil 490.000 SIT, Peterlin Nevenka, Rob na
Dolenjskem, Dolščaki 10, vložil 430.000
SIT, Ponikvar Milan, Rob na Dolenjskem,
Veliki Osolnik 28, vložil 510.000 SIT, Praz-
nik Slavko, Rob na Dolenjskem, Marinški 2,
vložil 400.00 SIT, Rupar Božo, Rob na Do-
lenjskem, Tomažini 1, vložil 470.000 SIT,
Rupar Jože, Rob na Dolenjskem, Tomažini
1, vložil 440.000 SIT, Škof Irena, Rob na
Dolenjskem, Tomažini 8, vložila 400.000
SIT, Usenik Frenk, Rob na Dolenjskem, Kr-
vava peč 17, vložil 440.000 SIT, Vrabec
Roman, Velike Lašče, Podlog 4, vložil
380.000 SIT, Urbanc Majda, Preserje, Pod-
peč 52, vložila 500.000 SIT, Zgonc Alojzij,
Rob na Dolenjskem, Centa 5, vložil
370.000 SIT, Žnidaršič Alojzij, Rob na Do-
lenjskem, Strletje 9, vložil 1,010.000 SIT,
Žnidaršič Erna, Rob na Dolenjskem, Strlet-
je 9, vložila 470.000 SIT, in Tekavec Maj-
da, Rob na Dolenjskem, Rob 17, vložila
80.000 SIT, ki so vstopili 1. 10. 1991, ter
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova ul. 28, vložil 15,070.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 3,450.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15,
vložil 3,450.000 SIT, Klavs Ivan, Turjak, Ma-
li Osolnik 6, vložil 240.000 SIT, Kraševec
Janez, Jani, Rob na Dolenjskem, Selo pri
Robu 14, vložil 240.000 SIT, in Hiti Erik,
Rob na Dolenjskem, Rob 9, vložil 340.000
SIT, ki so vstopili 18. 10. 1996 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
gar Boštjan, Turjak 16, razrešen 18. 10.
1996 kot direktor in imenovan za zastopni-
ka (začasna uprava), ki zastopa družbo nav-
zven brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1997: 2010 Ža-
ganje 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;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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-
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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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 00975/00530 – 1996/TJ z dne
19. 12. 1996.

Rg-111250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06911 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TELETRAC, računalniški sistemi,
d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 14, se-
dež: Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5291402
Ustanovitelja: Erzin Gabrijel, Ljubljana,

Grošljeva 1, vstop 15. 8. 1989, vložek
825.000 SIT, in BOMIR, d.o.o., inženi-
ring, gostinstvo in trgovina, Ljubljana, Jo-
žeta Jame 16, vstop 11. 12. 1996, vložek
300.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-111252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00781 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VIP VIRANT, izdelki tehničnih pro-
duktov, d.o.o., sedež: Pot Sodarjev 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, zastopnika in
družbene pogodbe ter dopolnitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5919207
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ta-

censka 125
Dejavnost, vpisana 16. 4. 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;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 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; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških
strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 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; 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; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo;55112 Dejavnost 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1997.

Rg-111253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00787 z dne 6. 5. 1997 pod št. vložka
1/29202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124579
Firma: DIMITROV & TRNJAK, trgovina

in storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DIMITROV & TRNJAK,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Angel-

ce Ocepkove 5
Ustanoviteljici: Dimitrov Stanka, Ljublja-

na, Ulica bratov Babnik 14, in Trnjak Zora,
Ljubljana, Ulica Angelce Ocepkove 5, vsto-
pili 3. 2. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnici Dimitrov Stanka in Trnjak Zora, ime-
novani 3. 2. 1997, kot vodje poslov zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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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; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina 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; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-111255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00800 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MOGOS, proizvodnja, trženje, sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Uča-
kar 14, sedež: Ulica bratov Učakar 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5434734
Firma: SAMADHI, komore za globoko

sprostitev in raziskovanje zavesti, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMADHI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Stare

pravde 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Godnjavec Apostolovski

Mojca in Apostolovski Sašo, izstopila 17. 1.
1997; Borisavljević Branka, Begunje na Go-
renjskem 17, Modic Jaka, Ljubljana, Res-
ljeva c. 22, in Doblanović Dušan, Ljubljana,
Prijateljeva ul. 3, vstopili 17. 1. 1997, vloži-
li po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Apostolovski Sašo, razrešen 17. 1.
1997; direktorji Borisavljević Branka, Mo-

dic Jaka in Doblanović Dušan, imenovani
17. 1. 1997, zastopajo družbo neomejeno,
razen pri najemanju kreditov ter nakupu in
prodaji nepremičnin, za kar je potrebno so-
glasje vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-111257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00820 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu
vpisa GRADIUM, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Koprska 94, sedež: Koprska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5793815
Firma: GRADIUM, storitve, d.o.o., Ljub-

ljana, Preglov trg 15
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 15.

Rg-111258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00821 z dne 8. 5. 1997 pri subjektu
vpisa LESKOP, podjetje za proizvodnjo
in trgovino z lesnimi, kovinskimi in pla-
stičnimi proizvodi, d.o.o., Škofljica, Ra-
venska pot 49, sedež: Ravenska pot 49,
1291 Škofljica, pod vložno št.
1/11282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti, zastopnika in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5716071
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ban Mihael ml., Škofljica Ravenska
pot 49, imenovan 30. 1. 1997, kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 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.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 1. 1997.

Rg-111266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01201 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa S.T.P., podjetje za servisiranje, trgo-
vino, proizvodnjo in inženiring, d.o.o.,
Domžale, sedež: Zoisova 37, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/11016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
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nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5469171
Firma: ABT, Trgovina, inženiring in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABT, d.o.o.
Sedež:  1230  Domžale,  Kopališka

ulica
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Brojan Peter in Škerjanec

Ivan, izstopila 5. 2. 1997; Bevc Anton,
Domžale, Savska cesta 12, vstopil 5. 2.
1997, vložil 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brojan Peter in zastopnik Škerjanec
Ivan, razrešen 12. 2. 1997; direktor Bevc
Anton, imenovan 5. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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

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; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-111267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01219 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu
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vpisa MEDITRADE, Podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Vodovodna 100, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in družbene pogodbe ter dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5475180
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Nastič Cveto in zastopnik Gruden
Gregor, razrešena 25. 4. 1997; predsed-
nik uprave Močan Andrej, Ljubljana, Ce-
lovška c. 99a, ter člana uprave Nastič Cvjet-
ko, Ljubljana, Črtomirova ul. 16, in Bobek
Boris, Ljubljana, Brilejeva ul. 15, ki zastopa-
ta družbo samostojno brez omejitev, ter pro-
kuristi Anžlovar Anton, Ljubljana, Brodarjev
trg 7, Levičar Boris, Ljubljana, Vojkova c.
87, in Lipovec Anton, Ljubljana, Podlipo-
glav 19b, vsi imenovani 25. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 4. 1997.

Rg-111268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01220 z dne 9. 4. 1997 pod št. vložka
1/29122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125214
Firma: SUPER FINISH, d.o.o., Trgovi-

na in storitve, Ljubljana
Skrajšana firma: SUPER FINISH, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ristić Milan, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 10, in Marković Raj-
ko, Bijeljina, Čengič, vstopila 25. 2. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ristić Milan, imenovan 25. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 11100 Pri-
dobivanje nafte in zemeljskega plina; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15940 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač;
15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja
slada; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 28520 Splošna meha-
nična dela; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
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 rastlinami; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 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 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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, mehkužci; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74700
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Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93030 Druge sto-
ritve za nego telesa; 95000 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-111270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01235 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu
vpisa SMELT INTAG, Zürich, podružnica
Ljubljana, sedež: Dunajska 160, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26495/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5848784
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovačič Vital, razrešen 26. 2. 1997;
direktor Simoniti Gregor, Slovenj Gradec,
Pot ob Homšnici 26, imenovan 26. 2.
1997, zastopa podružnico brez omejitev.

Rg-111271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01247 z dne 27. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29276/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125257
Firma: UNIFER, trgovina s kovinami,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 8a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habič Uroš, Litija, Bevkova

14, vstop 26. 2. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Habič Uroš, imenovan 26. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-111273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01272 z dne 8. 4. 1997 pod št. vložka
1/29117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1125320
Firma: AS PABLO, trgovina, transport

in storitve, d.o.o., Preserje, Rakitna 283
Skrajšana firma: AS PABLO, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1352 Preserje, Rakitna 283
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Magister Pavel, vložil

900.000 SIT, in Popovič Sonja, vložila
600.000 SIT, oba iz Ljubljane, Majaronova
ul. 24, vstopila 26. 2. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Magister Pavel, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenica Popovič So-
nja, ki kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 26. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 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; 1030 Pridobivanje šote; 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; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in
izolacijskih elementov iz keramike; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-

la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 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.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 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;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-111275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01524 z dne 2. 4. 1997 pod št. vložka

1/29083/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126342
Firma: LEDONA, podjetje za trgova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: LEDONA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje, Kom-

polje 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Franci, Videm-Do-

brepolje, Kompolje 74, vstop 5. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Franci, imenovan 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih 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; 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; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-111276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01749 z dne 20. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29252/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192027
Firma: GRAH & CO., družba za gostin-

ske storitve, trgovino in prevozništvo,
d.n.o., Aljaževa 3, Ljubljana

Skrajšana firma: GRAH & CO., d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 3
Ustanovitelja: Grah Rudolf, in Grah Tat-

jana, oba iz Ljubljane, Aljaževa 3, vstopila
26. 3. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Grah Rudolf in Grah Tatjana, imeno-
vana 26. 3. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-111279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01875 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu vpi-
sa KOVINAR TRGOVINA, d.d., Kočevska
Reka, sedež: Kočevska Reka št. 40, 1338
Kočevska Reka, pod vložno št. 1/12977/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5509475
Firma: KOVINAR TRGOVINA, d.d., Ko-

čevje
Sedež: 1330 Kočevje, Reška cesta 23.

Rg-111280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01895 z dne 8. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KOP JAVNO KOMUNALNO POD-
JETJE ZAGORJE OB SAVI, d.o.o., sedež:
Cesta zmage 57, 1410 Zgorje ob Savi,
pod vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5073103
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 28520 Splošna me-
hanična dela; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 40301 Proizvodnja
pare in tople vode; 40302 Distribucija pare
in tople vode; 41000 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 60240 Cestni tovorni promet; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 72300 Obdelava podatkov;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene; 93040
Pogrebne storitve.

Sprememba statuta z dne 28. 4. 1997.

Rg-111281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 12. 3. 1998 / Stran 2021

97/01918 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu
vpisa JAKOB, proizvodno-trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Prušnikova 54, Ljubljana,
sedež: Prušnikova 54, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, sedeža, deležev, ustanoviteljev, dejav-
nosti in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5535352
Firma: MEBA, gostinstvo in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: MEBA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Rogelj Marjeta, Ljublja-

na, Jezero 58, vstop 24. 2. 1997, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
CAPITAL CONSULTANTS LTD., d.o.o.,
Ljubljana, izstop 24. 2. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zgonc Dušan, razrešen 24. 2. 1997;
direktorica Rogelj Marjeta, imenovana
24. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1997: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi

in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 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; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-111282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01941 z dne 26. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MCDONALD’S SLOVENIJA, gostin-
ske storitve, d.o.o., sedež: Dunajska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5775256
Ustanovitelj: MCDONALD’S, CENTRAL

EUROPE GES.M.B.H., Avstrija, izstop
27. 3. 1997; MCDONALD’S RESTAURANT
OPERATIONS INC., Dealware, vstop 27. 3.
1997, vložek 141,215.941 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-111283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01988 z dne 28. 4. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29188/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos sedeža iz OS Krško s
temile podatki:

Matična št.: 1126113
Firma: EUROTRONIC ARTS, program-

ska oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROTRONIC ARTS,

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

Sedež: 1000 Ljubljana, Pot na Fuži-
ne 45

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kurent Bojan, Ljubljana-Po-

lje, Hladilniška pot 1b, Zalog, vstop 18. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurent Bojan, imenovan 18. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem pod vl.
št. 1/03857/00.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 4. 1997.

Rg-111284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02005 z dne 29. 4. 1997 pri subjektu
vpisa DRI, družba za razvoj in investicije,
d.o.o., sedež: Njegoševa 23, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03298/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5873347
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Ob

zelenici 9.

Rg-111285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02065 z dne 27. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/25079/06 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5824699006
Firma: EUREST, podjetje za gospodar-

ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, Podružnica Postojna, Industrijska
c. 2, P ostojna

Skrajšana firma: EUREST, d.o.o., Ljub-
ljana-Podružnica Postojna

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6230 Postojna, Industrijska

c. 2

Ustanovitelj: EUREST, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22, vstop 21. 3. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Krebelj Andrej, Postojna, Hrušje 1,
imenovan 21. 3. 1997, kot vodja podružni-
ce zastopa in predstavlja podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah:
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 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); 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-

sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-111287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02129 z dne 9. 5. 1997 pri subjektu
vpisa OPEN SOCIETY INSTITUTE – SLO-
VENIA, Zavod za odprto družbo, Slove-
nija, sedež: Vegova 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in uskladitev pravnoorganizacijske oblike
s temile podatki:

Matična št.: 5872138
Pravnoorg. oblika: zavod
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Močnik Josip Rastko, razrešen
31. 3. 1997; direktorica Stepančič Lilijana,
Ljubljana, Gubčeva 18, imenovana 1. 4.
1997, zastopa zavod brez omejitev.

Rg-111288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02170 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MONDOS, trgovina, gostinstvo in
turizem, d.o.o., sedež: Nova pot 47, Vna-
nje Gorice, 1357 Notranje Gorice, pod
vložno št. 1/12017/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5489091
Sedež:  1000  Ljubljana,  Kolodvor-

ska 12
Sprememba družbene pogodbe z dne

10. 4. 1997.

Rg-111289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02366 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu
vpisa ADMIRAL CASINO, zabavne igre in
sprostitev, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27061/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5904048
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 92712

Dejavnost igralnic.
Sprememba družbene pogodbe z dne

18. 4. 1997.

Rg-111290
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02508 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu
vpisa KOP, JAVNO KOMUNALNO POD-
JETJE ZAGORJE OB SAVI, d.o.o., sedež:
Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi,
pod vložno št. 1/00490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5073103
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1997: 55111

Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
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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.

Rg-111291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02603 z dne 7. 5. 1997 pri subjektu
vpisa EUROTRONIC ARTS, programska
oprema, d.o.o., sedež: Pot na Fužine 45,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1126113
Sedež: 1110 Ljubljana, Nove Fuži-

ne 45.

Rg-111294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02869 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa PLAMTY, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova, ustanovitelja, deleža, zastopnika in
akta o ustanovitvi ter dopolnitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1123599
Firma: PLAMTY, podjetje za gradbe-

ništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 32
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., izstop 15. 5. 1997; Nahić Husni-
ja, Ljubljana, Makucova 24, vstop 15. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 15. 5. 1997,
direktor Nahić Husnija, imenovan 15. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 5. 1997.

Rg-111295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02902 z dne 3. 6. 1997 pod št. vložka
1/29298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195913
Firma: DVIG & NAGIB, vzdrževanje vo-

zil in strojev na terenu, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DVIG & NAGIB, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Avgustinčiče-

va ulica 16
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Branko, Ljubljana,

Avgustinčičeva ulica 16, vstop 14. 5. 1997,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelic Branko, imenovan 14. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1997: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6521 Finančni zakup (leasing);
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.

Rg-111296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02923 z dne 2. 6. 1997 pod št. vložka
1/29296/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195930
Firma: TTG TIM, podjetje za go-

stinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TTG TIM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg OF 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gubič Zorica, Ljubljana,

Jakčeva ulica 8, Mrčun Franc, Ljubljana,
Mucherjeva ulica 8, in Novoselič Marija,
Ljubljana, Beričevo 19a, vstopili 19. 5.
1997, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gubič Zorica, imenovana 19. 5.
1997, predstavlja in zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1997: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 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;
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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
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Rg-111297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02937 z dne 30. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1195956
Firma: PARUS, podjetje za investicije,

pravno in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PARUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Senica Miro, Dravograd, Ri-

biška pot 8, vstop 23. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurista Senica Miro, Dravograd, Ribiška pot
8, in Menart-Senica Barbara, Ljubljana, Tru-
barjeva cesta 81, ter direktor Pernat Alek-
sander, Dravograd, Ribiška pot 8, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovani 23. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-111300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03030 z dne 28. 5. 1997 pri subjektu
vpisa EUREST, podjetje za gospodarske
storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljublja-
na-podružnica Celje, Čopova 24, Celje,
sedež: Čopova 24, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/25079/04 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5824699002
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-111306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03538 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa PODJETJE GRADNJA IN
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, p.o., sedež:
Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01111/00 vpisalo v sodni registrer te-
ga sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.d., spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala in
ustanoviteljev, začasni nadzorni svet, uskla-
ditev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5072280
Firma: GIVO, Gradnja in vzdrževanje

objektov, Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: GIVO, Ljubljana, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvorec Selo,

Zaloška 69
Osnovni kapital: 166,705.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljublja-

na, Dunajska 160, vložil 46,586.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 16,670.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
16,670.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa po seznamu, vložili 66,682.000 SIT,
in udeleženci interne razdelitve po sezna-
mu, vložili 20,097.000 SIT, vstopili 25. 3.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Vidrih Joško, Ljubljana, Tacenska

155, imenovan 25. 3. 1997, ki kot pred-
sednik začasne uprave – direktor zastopa
družbo brez omejitev, in Jarc Mirko, Ljublja-
na, Malči Beličeve 58, razrešen 25. 3. 1997
kot direktor in imenovan za zastopnika, ki kot
član začasne uprave – izvršni direktor zasto-
pa družbo brez omejitev na operativno teh-
ničnem področju, razen pri pravnih poslih, ki
presegajo vrednost 50.000 DEM, za kar je
sopodpisnik direktor.

Člani nadzornega sveta: Velikonja Peter,
Klemenc Danica in Adamič Oskar, vstopili
25. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 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;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP 01100/00624
– 1997/IJS z dne 16. 6. 1997.

Rg-111308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03165 z dne 9. 7. 1997 pri subjektu
vpisa LJUBLJANSKA BORZA VRED-
NOSTNIH PAPIRJEV, d.d., Ljubljana, se-
dež: Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5316081
Člani nadzornega sveta: Ribnikar dr.

Ivan, podpredsednik, Tolar Darko in Voljč
Marko, izstopili 27. 5. 1997; Selšek Cvet-
ka, Taljat Zvone in Gojčič Darko, vstopili
27. 5. 1997.

Sprememba statuta z dne 27. 5. 1997.
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Rg-113226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05083 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu
vpisa FINTIM, podjetje za finančne stori-
tve in trgovino, d.o.o., sedež: Mala Čol-
narska 9b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27684/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5940176
Ustanovitelj: Butara Melita, izstop 9. 7.

1997; Šimonka Tibor, Ljubljana, Mala Čol-
narska 9b, vstop 15. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-113229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00592 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu
vpisa BLESK, čistilni servis, d.o.o., se-
dež: Kostevc 7, 1331 Dolenja vas, pod
vložno št. 1/13917/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podtki:

Matična št.: 5537681
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-113233
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05091 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa JOING INŽENIRING, d.o.o., podjet-
je za inženiring, consulting, projektira-
nje, izvajanje investicijskih del, nadzor,
zunanjo in notranjo trgovino, Ljubljana,
sedež: Bratov Učakar 38, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/16559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5793505
Firma: PINON, trgovsko podjetje,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PINON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Gašperšiče-

va ul. 8
Ustanoviteljica: Štok Jože, izstop 4. 9.

1997; Lampe Nuša, Ljubljana, Gašperšiče-
va ul. 8, vstop 4. 9. 1997, vložek
1,965.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štok Jože, razrešen 4. 9. 1997; di-
rektorica Lampe Nuša, imenovana 4. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1997.

Rg-113235
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05335 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa NORRIS, poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5918537
Firma: NORRIS, poslovne storitve,

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

ljana
Sedež:  1000  Ljubljana,  Miklošiče-

va 26.

Rg-113236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05336 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa FEROELEKTRO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29467/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1198114
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156.

Rg-113239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04545 z dne 24. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29712/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodiša d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213300
Firma: SIGRAM, d.o.o., Trgovina, za-

stopstvo in proizvodnja
Skrajšana firma: SIGRAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Jarška  ce-

sta 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Grabar Marija, Ljubljana,

Jarška cesta 41, vstop 11. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grabar Marija, imenovana 11. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-

jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja 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; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
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Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 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
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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na

drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila

pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-113241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04988 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu
vpisa FORTRADE, proizvodnja, trgovina
in inženiring, d.o.o., Pod Hruševco 48b,
Vrhnika, sedež: Pod Hruševco 48b, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/19984/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5665604
Firma: FORTRADE, Trgovina s po-

hištvom, d.o.o., Vrhnika
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 3611

Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7260 Druge računal-
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niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-113245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04612 z dne 23. 9. 1997 pod vložno
št. 1/29698/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5930278
Firma: FERMUS, gradbeništvo, čišče-

nje prostorov, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FERMUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zavetiška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muzaferović Senad, Ljub-

ljana, Zavetiška ulica 8, vstop 30. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Muzaferović Senad, imenovan 30. 1.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 221 Za-
ložništvo; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 45410
Fasaderska in štukaterska dela; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 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;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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;
511 Posredništvo; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 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; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 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; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
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; 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.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71320 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 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.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vl. št. 1/03848/00.

Rg-113281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04408 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu
vpisa DERMIZ, d.o.o., trgovina na debelo
in drobno in proizvodnjo, Brestova 24,
Cerknica, sedež: Brestova 24, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/16546/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, deležev in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5866456
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Firma: DERMIZ, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: DERMIZ, d.o.o.
Sedež:  1000  Ljubljana,  Ob  želez-

nici 16
Osnovni kapital: 19,358.500 SIT
Ustanovitelji: Dermastja Rado, Ljubljana,

Kamnogoriška cesta 8, vstop 16. 3. 1992,
vložek 3,665.250 SIT, Dermastja Peter,
Ljubljana, Kamnogoriška cesta 8, vstop
20. 8. 1994, vložek 8,370.750 SIT, Der-
mastja Barlič Nataša, Ljubljana, Za krajem
2, vstop 18. 7. 1997, vložek, 3,661.250
SIT, in Dermastja Janez, Ljubljana, Kamno-
goriška cesta 8, vstop 18. 7. 1997, vložek
3,661.250 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dermastja Rado, razrešen 18. 7.
1997; direktor Dermastja Peter, imenovan
18. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 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;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-

no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-113283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04413 z dne 18. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ROLPAP, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Dole, sedež: Dole 10-11,
1273 Dole pri Litiji, pod vložno št.
1/21836/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, tipa za-
stopnika in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5733880
Firma: ROLPAP, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Gabrovka
Sedež: 1274 Gabrovka, Moravče pri

Gabrovki 9b
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šo-

bar Franc, Ljubljana, Na Peči 21, razrešen
12. 9. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
in Šobar Carmen, Ljubljana, Brodarjev trg
1, razrešena 12. 9. 1997 kot direktorica in
imenovana za zastopnico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne 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; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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
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izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 9. 1997.

Rg-113285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04461 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu
vpisa TAFIN, Podjetje za finančne stori-
tve in trgovino, d.o.o., Domžale, Depala
vas 10, sedež: Depala vas 10, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/26060/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitelja, deleža, na-
slova ustanovitelja in zastopnika, osnovne-
ga kapitala in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5657504
Firma: TAFIN, Podjetje za finančne

storitve in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: TAFIN, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Ljubljanska 43
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidar Miha, izstop 18. 7.

1997; Dimc Aleksander, Ljubljana, Jerano-
va ulica 1e, vstop 5. 12. 1994, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dimc Aleksander, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 7. 1997.

Rg-113286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04471 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa LEILA, agencija za kadrovsko sve-
tovanje, d.o.o., Vrhnika 12, Brezovica,
sedež: Vrhniška 12, 1351 Brezovica, pod
vložno št. 1/02384/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in ak-
ta o ustanovitvi ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podaki:

Matična št.: 5292743
Firma: LEILA, kadrovsko svetovanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: LEILA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 2211

Izdajanje knjig; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 8042 Drugo izobraževanje; 8532 Izva-
janje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 7. 1997.

Rg-113287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04480 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu
vpisa TORREX PHARMA, trgovska d.o.o.,
sedež: Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26150/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, ustanovitelja in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5878969
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 4
Ustanovitelj: TORREX PHARMA GESM-

BH, Dunaj, Avstrija, Lange Gasse 76/16,
vstop 9. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 7. 1997.

Rg-113288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04669 z dne 18. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29672/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213474
Firma: BETON & VRBINC CO, podjetje

za storitve in posredovanje, d.n.o. Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BETON & VRBINC CO,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica miru 6
Ustanovitelja: Beton Leon in Vrbinc Be-

ton Mateja, oba iz Ljubljane, Ulica miru 6,
vstopila 5. 8. 1997, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Beton Leon, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Vrbinc Beton Mate-
ja, ki kot pomočnica direktorja zastopa druž-
bo brez omejitev, imenovana 5. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 95000 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-113289
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04746 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu
vpisa DARINA – BIZANT IN OSTALI, pod-
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jetje za poslovna svetovanja in inženi-
ring, d.n.o., Ljubljana, sedež: Cankarje-
va 4a, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenika,
deležev, zastopnika in pogodbe o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5873053
Sedež: 1210 Ljubljana Šentvid, V Kla-

deh 1
Ustanovitelja: Bizant Darinka, izstopila

1. 8. 1997; Bizant Gregor in Bizant Rajko,
oba iz Ljubljane, Bratovževa pl. 20, vstopila
21. 11. 1994, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bizant Darinka, razrešena 30. 6.
1997; direktor Bizant Rajko, imenovan 1. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
30. 6. 1997.

Rg-113291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04768 z dne 18. 9. 1997 pri subjektu
vpisa AGAUE, trgovina, uvoz, izvoz, inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Zapuška 63, se-
dež: Zapuška 63, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04503/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnikov in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5325145
Ustanovitelji: Drempetič Marko, Ljublja-

na, Lamutova ulica 2, vstop 20. 12. 1989,
vložek 615.600 SIT, Hočevar Janez, Ljub-
ljana, Trebinjska ulica 4, vstop 20. 12.
1989, vložek 307.800 SIT, Zalaznik Matej,
Ljubljana, Pot čez gmajno 100, vstop
11. 12. 1996, vložek 338.580 SIT, Ne-
rima Damjan, Ljubljana, Ulica Tomšičeve bri-
gade 15, vstop 11. 12. 1996, vložek
169.290 SIT, Tomšič Milena, Ljubljana, Ko-
renčanova ulica 49, vstop 11. 12. 1996,
vložek 53.865 SIT, in Makarovič Lilijana,
Ljubljana, Šišenska cesta 43, vstop 11. 12.
1996, vložek 53.865 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ho-
čevar Janez, Ljubljana, Kogojeva 4, razre-
šen 11. 12. 1996 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ter direktor Drempetič Mar-
ko in zastopnik Nerima Damjan, imenovana
11. 12. 1996 – zastopajo družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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; 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.;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1996.

Rg-113292
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04773 z dne 18. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213610
Firma: MM SURGICAL, družba za tr-

govino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MM SURGICAL, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bajc Matjaž, Ljubljana, Po-

ljanska cesta 16, vstop 20. 8. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bajc Matjaž, imenovan 20. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52320 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni

promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-113296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04823 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu
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
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5923719
Sedež:  1000  Ljubljana,  Vošnjako-

va 16.

Rg-113297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04982 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu
vpisa NCH, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana-Bežigrad, pod vložno št.
1/25200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5833108
Osnovni kapital: 35,272.438,30 SIT
Ustanovitelj: NCH CORPORATION, Ir-

ving, Texas, Chemsearch Boulevard, vstop
8. 3. 1993, vložek 35,272.438,30 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 9. 1997.

Rg-113300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03131 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu
vpisa CONTRADE S & B, podjetje za ra-
čunovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Mali trg 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18303/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5663431
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva

13-15.

Rg-113301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03133 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu
vpisa CONTRADE, podjetje za svetova-
nje, inženiring, trgovino in zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Mali trg 4,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04236/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5320216
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva

13-15.
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Rg-113302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03134 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu
vpisa CONTRADE INTERNATIONAL, pod-
jetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Mali trg 4, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22793/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5760208
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva

13-15.

Rg-113303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03161 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu
vpisa SIPLESK, inženiring, d.o.o., Ulica
aktivistov 11, Ljubljana, sedež: Ulica ak-
tivistov 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16533/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo pogodbe o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5826420
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 1581

Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 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; 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; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-

belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-

govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6120 Promet
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po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 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.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposle-
nim osebjem.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1997.

Rg-113304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03181 z dne 18. 9. 1997 pri subjektu
vpisa OLYMPUS TRGOVINA, d.o.o., se-
dež: Vodovodna 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28210/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in deleža ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5953219
Osnovni kapital: 4,535.460 SIT
Ustanovitelj: OLYMPUS, d.o.o. za trgo-

vinu, Zagreb, Jurjevska 15, vstop 28. 6.
1996, vložek 4,535.460 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1997.

Rg-113305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03193 z dne 4. 9. 1997 pod št. vložka
1/29622/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196260

Firma: GROOT FLOWERS IMPORT,
prodaja cvetja in rastlin na debelo, d.o.o.

Skrajšana firma: GROOT FLOWERS
IMPORT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GROOT NICOLAAS THEO-

DORUS, 1906 EK Limmen, Nizozemska,
Westerweg 114, vstop 16. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Groot Nicolaas Theodorus, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokuristka Ti-
helj Marija Magdalena, Ljubljana, Zaloška
133, imenovana 16. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-113308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03262 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu
vpisa TROPICAL, sadje zelenjava, d.o.o.,
sedež: Dolenjska cesta 244, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/27348/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5931681
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 22.

Rg-113309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03279 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu
vpisa DARJA, gostinstvo, turizem, ex-
port-import, d.o.o., sedež: Ogrinčeva 8,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/07997/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5404100
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dujakovič Novak, razrešen 2. 6.
1997; direktor Dujakovič Stojan, Kamnik,
Ulica Josipa Ogrinca 8, imenovan 2. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-113313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04276 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu
vpisa HIPER, d.o.o., Poslovne storitve,
Ljubljana, sedež: Zvonarska 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13372/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, ustanoviteljev, deležev, zastop-
nikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5522048
Sedež: 1000 Ljubljana, Pugljeva 17
Ustanovitelji: Lazar Dušan, izstopil 26. 6.

1997; Lazar Andrej, Ljubljana, Malejeva uli-
ca 22, vložil 600.000 SIT, Urdih Tanja, Se-
žana, Škrbina 38, vložila 600.000 SIT, in

Lazar Maja, Ljubljana, Malejeva ulica 22,
vložila 300.000 SIT – vstopili 26. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lazar Dušan, razrešen 26. 6. 1997;
direktor Zorman Branko, Ljubljana, Goriška
ulica 57, imenovan 26. 6. 1997, ki sme
samo s soglasjem skupščine opravljati na-
slednje pravne posle: pridobitev (vključno z
gradnjo), odsvojitev in obremenitev nepre-
mičnin; odsvojitev osnovnih sredstev; odo-
britev posojil; najemanje likvidnostnih kredi-
tov (posojil) in kreditov (posojil), namenjenih
za investicije, v znesku več kot 2,000.000
(dva milijona) SIT; dajanje garancij in poro-
štev, pridobitev (razen stvaritve), odsvojitev
in obremenitev pravic industrijske lastnine;
sklepanje najemnih ali leasing ali podobnih
pravnih poslov, če vrednost predmeta take-
ga pravnega posla presega 2,000.000 (dva
milijona) SIT; sklepanje pogodb o zaposli-
tvi; ter prokuristi Lazar Andrej, Urdih Tanja
in Lazar Maja, imenovani 8. 7. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 6. 1997.

Rg-113314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04289 z dne 18. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29676/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199005
Firma: MODEL GROUP, podjetje za or-

ganizacijo, izvedbo, posredovanje, pro-
dajo, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MODEL GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MASOWIETSKY SCHMO-

TOLOCHA MARIANNE CHRISTINE, Med-
vode, Vikrče 18b, vložila 1,200.000 SIT, in
Đozić Nihad, Sarajevo, Livanjska 6, vložil
300.000 SIT – vstopila 31. 1. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Masowietsky Schmotolocha Ma-
rianne Christine, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Đozić Nihad, imeno-
vana 31. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 12. 3. 1998 / Stran 2033

opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
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 plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, 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 prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-113315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04297 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa MI VAM, pripomočki in rešitve za
manj odvisno življenje, d.o.o., Ljubljana,
podružnica Izola, Ulica Ferda Bidovca
4, sedež: Ulica Ferda Bidovca 4, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05273/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341540002
Firma: MI VAM, pripomočki in rešitve

za manj odvisno življenje, d.o.o., podruž-
nica Izola

Skrajšana firma: MI VAM, d.o.o., po-
družnica Izola

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997:1920
1930 Proizvodnja obutve; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 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; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 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.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 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; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

Rg-113316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04317 z dne 15. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29655/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199099
Firma: AGA GAS, plinski proizvodi,

d.o.o.
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Skrajšana firma: AGA GAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AGA GESELLSCHAFT MIT

BESCHRANKTER HAFTUNG, Dunaj, Land-
strasser Hauptstr. 97-101, vstop 15. 7.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Frisk Lars Olof, Dunaj, Franz Grassler Gas-
se 94, ki zastopa družbo z omejitvami, ki so
navedene v 20. členu akta o ustanovitvi druž-
be, kjer je navedeno, da mora direktor-poslo-
vodja za določene posle dobiti soglasje
skupščine, in sicer: za sklenitev poslov, pri
katerih obveznosti družbe presegajo znesek
4,000.000 SIT (štiri milijone); pred nakupom,
obremenitvijo, prodajo ali zakupom nepremič-
nin, izdajanjem jamstev in poroštev; pred usta-
novitvijo in udeležbo na hčerinskih firmah ali
udeležbo v tihih družbah; pred investicijami,
katerih nabavna vrednost presega 4,000.000
SIT (štiri milijone); pred nakupom in prodajo
deleža v družbah, in prokurist Hočevar Janez,
Ljubljana, V dolini 13, imenovana 15. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proiz-
vodnja barvil in pigmentov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-113408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05295 z dne 30. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29725/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1215515
Firma: ČERAL, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: 1119 Ljubljana, Ob potoku 52a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Černe Mojca in Černe To-

maž, oba iz Ljubljane, Ob potoku 52a, vsto-
pila 11. 9. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Černe Mojca in Černe Tomaž, ime-
novana 11. 9. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 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, 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 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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; 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; 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-113409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03567 z dne 26. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA VIDEOTECH, Proizvodnja, tr-
ženje in razvoj video – akustičnih naprav,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13346/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5523958
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlovčič Marko, razrešen 12. 5.
1995; direktor Trtnik Franc, Škofja Loka,
Reteče 15, imenovan 15. 5. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-113410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01417 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA VIDEOTECH, Proizvodnja, tr-
ženje in razvoj video – akustičnih na-
prav, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 27,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13346/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5523958
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 14
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trtnik Franc, razrešen 19. 2. 1997,
direktor Šajnič Jože, Ljubljana, Brilejeva 6,
imenovan 19. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-113411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01707 z dne 23. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1126504

Firma: PRODEX PRCIĆ JASMINA IN
ZIJAD, storitveno podjetje, d.n.o., Dom-
žale

Skrajšana firma: PRODEX PRCIĆ JAS-
MINA IN ZIJAD, d.n.o., Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 88
Ustanovitelja: Prcič Jasmina in Prcič Zi-

jad, oba iz Dervente, Hasana Kikića b.b.,
vstopila 19. 3. 1997, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Prcič Jasmina in Prcič Zijad, imeno-
vana 19. 3. 1997, kot poslovodji zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lo-
kalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).
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Rg-113414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04184 z dne 24. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29714/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198840
Firma: ŠPRAH & CO, svetovanje, po-

slovne storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPRAH & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Livada 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ŠMV, Svetovalno podjetje,

d.o.o., Podlehnik, Dežno pri Podlehniku 2a,
vložil 1,300.000 SIT, ter Šprah Iztok in Šp-
rah Matjaž, oba iz Ljubljane, Livada 7, vloži-
la 100.000 SIT – vstopili 12. 9. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Šprah Vladimir, mag. dipl. oec., ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopniki
Šprah Majda, Šprah Iztok in Šprah Matjaž,
ki kot namestniki direktorja ne morejo brez
soglasja skupščine sklepati poslov in spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na: a) prido-
bivanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin in drugih osnovnih sredstev, če to ni že
izrecno opredeljeno v delovnem programu
ali razvojnem planu, nad vrednostjo SIT
1,500.000 (en milijon petsto tisoč SIT nič
stotinov), b) izvajanje investicijskih del, preu-
rejanje ali adaptacijo poslovnih prostorov,
nad vrednostjo SIT 1,500.000 (en milijon
petsto tisoč SIT nič stotinov), c) najemanje
ali dajanje posojil, prevzemanje poroštva ali
sklepanje drugih poslov, ki bi družbo ore-
menili za več kot 100% (sto%) osnovnega
kapitala po zadnji bilanci stanja, d) sklepanje
zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev z rokom trajanja več kot 1 (eno) leto, e)
prenos kakršnihkoli družbenih pravic na tret-
je osebe, f) izplačevanje predujmov na ra-
čun dobička, vsi iz Ljubljane, Livada 7, ime-
novani 12. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
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ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-113415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03080 z dne 23. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29706/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196090
Firma: MARK NOSAN & KUŠAR, pod-

jetje za storitve in posredovanje, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: MARK NOSAN &
KUŠAR, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 4
Ustanovitelja: Nosan Špela in Kušar Mat-

jaž, oba iz Ljubljane, Rašiška ulica 5, vstopi-
la 15. 5. 1997, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Nosan Špela, ki zastopa družbo
brez omejitev, in družbenik Kušar Matjaž, ki
kot pomočnik direktorice zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 15. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-113418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00937 z dne 17. 9. 1997 pod št. vložka
1/24253/02 vpisalo v sodni register tega
sodišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5786894001
Firma: WING STYLE, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo, trgovino, marketing, sto-
ritve in zunanjo trgovino, Ljubljana,
PODRUŽNICA MENJALNICA KOSEZE,
Vodnikova 181b, Ljubljana

Skrajšana firma: WING STYLE, d.o.o.,
Ljubljana, PODRUŽNICA MENJALNICA
KOSEZE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova

181b
Ustanovitelj: WING STYLE, d.o.o., Pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino, marketing,
storitve, zunanjo trgovino, Ljubljana, Novo
Polje, Cesta XIII/2a, vstop 29. 1. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Šturm Irena, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 14a, imenovana 29. 1. 1997, zasto-
pa podružnico brez omejitev v okviru njene
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 5540
Točenje pijač in napitkov; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-113419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04192 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu
vpisa ZALOKER & ZALOKER, trgovinska
in proizvodna d.o.o., sedež: Špruhe 1,
Industrijska obrtna cona, Trzin, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/03454/00 izbri-
salo iz sodnega registra tega sodišča za-
stopnike s temile podatki:

Matična št.: 5308097
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopnikom Zaloker Anteju, ki je bil razre-
šen 15. 11. 1996, Grdadolnik Francu, ki je
bil razrešen 4. 1. 1995, in Terglav Bredi, ki
je bila razrešena 31. 3. 1993.

Rg-113420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04555 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu
vpisa PRO MOTIONS, Avdiovizualni inže-
niring, d.o.o., sedež: Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09409/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, ustanovitelja,
deleža in dejavnosti, imenovanje novih za-
stopnikov in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5426766
Firma: PRO MOTIONS, Zastopstva, in-

ženiring, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO MOTIONS, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Žigon Janez, Grosuplje,

Cikava 15, vstop 29. 10. 1990, vložek
800.000 SIT, in FUTURA INVESTMANT
LIMITED, Douglas, Otok Man, Atlantic Hou-
se4-8, Cirular Road, vstop 27. 5. 1996,
vložek 3,200.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Kosuta Boris, Zemun, Kej Oslobod-
jenja 1, in Kosuta Dušan, Trst, Via Coroneo
41/2, menovan 27. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 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 praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rastlin-
sko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in go-
jitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1010 Pridobivanje črnega premoga; 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita; 1030
Pridobivanje šote; 1110 Pridobivanje nafte
in zemeljskega plina; 1120 Storitve v zvezi s
pridobivanjem nafte in zemeljskega plina,
brez iskanja nahajališč; 1200 Pridobivanje
uranovih in torijevih rud; 1310 Pridobivanje
železove rude; 1320 Pridobivanje rud neže-
leznih kovin, razen uranove in torijeve rude;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Prido-
bivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kemijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 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 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinirane-
ga olja in maščob; 1543 Proizvodnja marga-
rine 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 priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih 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 vlaken
volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje
česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Pri-
prava in predenje vlaken lanenega tipa; 1715
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje
in teksturiranje sintetične ali umetne filament-
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ne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukan-
cev; 1717 Priprava in predenje drugih tek-
stilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažne-
ga tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mi-
kanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene če-
sanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725
Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen ob-
lačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2310 Proizvodnja koksa; 2320 Proizvodnja
naftnih derivatov; 2330 Proizvodnja jedrske-
ga goriva; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnov-
nih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih or-
ganskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarnih obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov
in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja
razstreliv; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464
Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov

iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in ob-
likovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja
sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih kera-
mičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdel-
kov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profilira-
nje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja
aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valja-
nje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in
podobnih posod; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-

izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951
Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in na-
prav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 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.; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 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 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
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štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-

govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, 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 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne

dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9213 Kinematografska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 27. 5. 1996.
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Rg-100800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05038 z dne 12. 11. 1996 od št. vlož-
ka 1/28588/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970229
Firma: IN-PLUS, Trgovina in trgovin-

ske dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: IN-PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Žebljarska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bovhan Miran, Zidani most

9, in Zajc Tomaž, Mengeš, Liparjeva cesta
26, vstopila 13. 9. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Bovhan Miran in Zajc Tomaž, ime-
novana 13. 9. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 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;
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; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na

drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-100993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/02763 z dne 27. 11. 1996 pri subjektu
vpisa POLTER, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Gradišče
nad Pijavo Gorico 20, sedež: Gradišče
nad Pijavo Gorico 20, 2235 Pijava Gori-
ca, pod vložno št. 1/14775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, priimka ustanovitelja in osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5605113
Firma: POLTER, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: POLTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,659.000 SIT
Ustanoviteljica: Hacin Mcdowell Nataša,

Ljubljana, Bratovševa ploščad 16, vstop
27. 12. 1991, vložek 1,659.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hacin Mcdowell Nataša, imeno-
vana 27. 12. 1991, zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 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; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredni-
štvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 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;
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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-

vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-101679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06278 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/28742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5996422
Firma: MEGAMARKT, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEGAMARKT, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pri malem

kamnu 11
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Šetina Emil, Ljubljana, Do-

lenjska cesta 52, in Podgoršek Barbara,
Ljubljana, Škrabčeva ulica 6, vstopila 2. 12.
1996, vložila po 2,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Šetina Emil, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Podgoršek Barbara,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namest-
nica direktorja, imenovana 2. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 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;
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-
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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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 55111 De-
javnost 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje 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
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-101680
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06279 z dne 19. 12. 1996 pod št.
vložka 1/28742/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5996422001
Firma: MEGAMARKT, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljublja-
na-CASA UOMO

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ajdovščina 1
Ustanovitelj: MEGAMARKT, trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pri malem kam-
nu 11, vstop 2. 12. 1996, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šetina Emil, Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 52, imenovan 2. 12. 1996, zastopa
podružnico brez omejitev kot njen vodja.

Dejavnost, vpisana 19. 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;
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 pisarniš-
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kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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.; 55111 De-
javnost 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9304 Pogrebne stori-
tve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-102077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04064 z dne 9. 12. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28693/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959381
Firma: OTR-2, trgovina, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: OTR-2, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov Ku-

naverjev 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bernik Primož, Ljubljana, Ul.

bratov Kunaverjev 6, vstop 2. 8. 1996, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bernik Primož, imenovan 2. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna 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; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 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
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 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); 6010 Že-
lezniški promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih
linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetij-
stva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-

tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-102078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg
št. 96/06564 z dne 16. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa OTR-2, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Ul. bratov Kunaverjev 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5959381
Ustanovitelj: Kuhar Marko, Ljubljana,

Skapinova 10, vstop 13. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bernik Primož, izstop 13. 12. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuhar Marko, imenovan 13. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Bernik Primož, razrešen 13. 9. 1996.

Rg-103552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/02973 z dne 4. 12. 1996 pri subjektu
vpisa FRA. M & I, založništvo in marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, Celovška 106, se-
dež: Celovška 106, 1107 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13905/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5526736
Ustanovitelj: Zebič Irena, izstop 1. 9.

1994; Povalej Gregor Marko, Ljubljana, Vo-
dovodna 3, vstop 2. 12. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zebič Irena, razrešena 1. 9. 1994;
Povalej Gregor Marko, razrešen 1. 9. 1994
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-103763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06237 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa POLTER, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, d.o.o., sedež:
Gradišče nad Pijavo Gorico 20, 2235
Pijava Gorica, pod vložno št. 1/14775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5605113
Ustanovitelj: Hacin Mcdowell Nataša, iz-

stop 3. 12. 1996; Hacin Mcdowell Martin,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 16, vstop
3. 12. 1996, vložek 1,659.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hacin Mcdowell Nataša, razreše-
na 3. 12. 1996; direktor Hacin Mcdowell
Martin, imenovan 3. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
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Rg-103848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03895 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TAPO, Proizvodnja pohištva in
opreme, p.o., Ljubljana, Celovška 317,
sedež: Celovška 317, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5143926
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Trpin Andrej, razrešen 31. 3. 1996;
zastopnik Brlogar Gorazd, Smlednik, Val-
burga 59, imenovan 1. 4. 1996 kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-104024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03982 z dne 26. 9. 1996 pod št. vlož-
ka 1/28388/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5959071
Firma: TRIBE, informatika tretjega ti-

sočletja, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIBE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Jože-

ta Jame 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fischer Dušan, Kranj, Ju-

leta Gabrovška 19, Žagar Karmen, Ljublja-
na, V Murglah 51, in Babnik Drago, Ljublja-
na, Pot na Fužine 49, vstopili 19. 7. 1996,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fischer Dušan, imenovan 19. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 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.

Rg-104036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/05099 z dne 17. 10. 1996 pod št.
vložka 1/28506/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5966922
Firma: DOCLEA, družba za trgovinsko

in storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: DOCLEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Kle-

če 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sešel Marija, Vuhred, Sv.

Anton na Pohorju 6, vstop 30. 9. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sešel Marija, imenovana 30. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 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; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga 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.; 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; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih 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, 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Rg-106315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/07255 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ELEKTRONČEK, podjetje za razvoj
elektronike, d.o.o., sedež: Poljanska ce-
sta 5, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/04974/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5330840
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 0113

Vinogradništvo in sadjarstvo; 1581 Proi-
zvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
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.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
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; 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; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 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; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-106615
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00631 z dne 26. 3. 1997 pri subjektu
vpisa LOGOS TRADE, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Ižanska 2a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5303249
Firma: LOGOS SPORT, zastopanje tu-

jih firm in veleprodaja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LOGOS SPORT, d.o.o.,

Ljubljana.

Rg-107193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01258 z dne 24. 3. 1997 pri subjektu
vpisa ZALOŽBA BRS, d.o.o., založništvo,
zastopanje in promocija, sedež: Poljan-
ska 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, deležev, omejitev zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5952581
Firma: BRS, založništvo, zastopanje

in promocija, d.o.o.

Skrajšana firma: BRS, d.o.o.
Ustanovitelja: Divjak Ivan, Ljubljana, Po-

lje 347, in Bevc Robert, Ljubljana, Trebinj-
ska ulica 11, vstopila 5. 7. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta; Gabrič Boris in BRS – AKADEMIK,
d.o.o., Ljubljana, izstopila 16. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Divjak Ivan, ki od 16. 10. 1996 za-
stopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 2. 1997.

Rg-107420
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
95/02764 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu
vpisa PLIN, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Tesovnikova 25, sedež: Tesovnikova 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5392373
Ustanovitelj: Jesenovec Marko, izstop

20. 3. 1995; Križaj Janez, Ljubljana, Na
straški vrh 30, vstop 20. 3. 1995, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenovec Marko, razrešen 20. 3.
1995, direktor Križaj Janez, imenovan
20. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-107446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/04190 z dne 27. 12. 1996 pri subjektu
vpisa GUMIPLAST, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov
Martinec 24, sedež: Ul. bratov Martinec
24, 1108 Ljubljana, pod vložno št.
1/17821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5620058
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1996: 222

Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
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Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4531 Električne inštalacije; 454 Zaključna
gradbena dela; 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; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno premo za motorna vozila;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6210 Zračni promet na red-
nih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71402 Dejavnost video-
tek; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-107627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00123 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV,
d.d., sedež: Za Savo 6, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/00348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043093
Člani nadzornega sveta: Bovhan Jože,

Herič Aleš, Kosem Anton, Kovač Ivo, Lisec
Branko, Mijatović Dragan, Ačkun Uroš, Ka-
luža Franci, Filipovič Jerica, Zupančič Anto-
nija in Krajnc Samo, izstopili 28. 11. 1996;
Krevs Janez, Čurin Irena Stanka, Majceno-
vič Matija, Haberl Matej in Bovhan Jože,
vstopili 28. 11. 1996.

Rg-107674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01845 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa BIROX, servis, prodaja biro opre-
me in elektronike, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Knezova 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10831/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova, os-
novnega kapitala in deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5460263
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 189
Osnovni kapital: 1,997.216 SIT
Ustanovitelji: Demšar Rado, Ljubljana,

Jamnikarjeva ul. 14, vstop 10. 1. 1991,
vložek 665.738,60 SIT, Plaznik Uroš, Dom-
žale, Trdinova c. 34, vstop 10. 1. 1991,
vložek 665.738,70 SIT, in Milanovič Dejan,
Ljubljana, Topniška 45, vstop 9. 11. 1992,
vložek 665.738,70 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja

in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5152 Trgovina na debe-
lo 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 3. 1997.

Rg-107708
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00148 z dne 10. 4. 1997 pri subjektu
vpisa LASAN & LASAN, modni studio,
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d.n.o., Ljubljana, Zupančičeva 8, sedež:
Zupančičeva 8, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/04612/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in zastopnika ter preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5418798
Firma: STUDIO DMD, Modna agenci-

ja, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: STUDIO DMD, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Lasan Rok in Lasan Ber-

narda, oba iz Ljubljane, Hladilniška pot 7c,
izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o., vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lasan Rok, razrešen 19. 11. 1996;
Lasan Bernarda, razrešena 19. 11. 1996
kot družbenica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
94/18590 z dne 18. 4. 1997 pri subjektu
vpisa K.D. HOBBY, Podjetje za trgovino,
gostinstvo, prevoze in mehanska dela,
d.o.o., Kresnice, sedež: Kresnice 40a,
1281Kresnice, pod vložno št.
1/12368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5875862
Sedež: 1270 Litija, Mire Pregljeve 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Komotar Dušan, Litija, Trg

na Stavbah 13, vstop 18. 2. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1997: 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-108272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01145 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu
vpisa TIKA, grafično embalažno podjet-
je, Trbovlje, d.o.o., sedež: Tončke Čeč
44, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/02033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje d.o.o. v
d.d., spremembo osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, datuma pooblastila zastopnika in
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5034230
Firma: TIKA, grafično embalažno pod-

jetje, Trbovlje, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 153,687.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
15,152.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja RS, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 15,152.000
SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Dunajska 160, vložil 57,380.000

SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
30,304.000 SIT, udeleženci notranjega od-
kupa, vložili 33,532.000 SIT, imetniki dele-
ža v zasebni lastnini, vložili 2,167.000 SIT
– vstopili 26. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo; TIKA, Trbovlje, d.o.o. in druž-
beniki po priloženem seznamu, izstopili 26.
11. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simerl Bogdan, Trbovlje, Majcenova
24, ki od 27. 11. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Majes Leopold,
Kapl Peter, Marot Marija, Blaznek Franc,
Dolar Marija in Majdič Vinko, vstopili 26.
11. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 5170
Druga trgovina na debelo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo št. LP 00858/00633-
1997/MV z dne 21. 2. 1997.

Rg-108975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/03034 z dne 10. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/28385/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5971101001
Firma: ICEC VIDEM KRŠKO, d.d., Po-

družnica Krško
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8270 Krško, Tovarniška 18
Ustanovitelj: ICEC VIDEM KRŠKO, sve-

tovanje, inženiring in trgovina, d.d., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 25. 4. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stegne Jožica, Sevnica, Ob Goz-
du 3, imenovana 25. 4. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2111 Proi-
zvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske em-
balaže; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2852 Splošna
mehanična dela; 2955 Proizvodnja strojev
za industrijo papirja in kartona; 3162 Proi-
zvodnja 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

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-109001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/02292 z dne 2. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ICEC VIDEM KRŠKO, svetovanje,
inženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28385/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.,
spremembo družbenikov, firme in zastopni-
kov ter člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5971101
Firma: ICEC VIDEM KRŠKO, svetova-

nje, inženiring in trgovina, d.d.
Skrajšana firma: ICEC VIDEM KRŠKO,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Ustanovitelji: ICEC, svetovanje, inženi-

ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova
28, vstopil 19. 8. 1996, vložil 2,960.000
SIT, ter Kodrič Jožica, Brežice, Gorica 15,
Grilc Renata, Krško, Kratka pot 8, Štajner
Boža, Krško, Lapajnetova ulica 13, in Jan-
kovič Ferlin Danica, Krško, Tomšičeva ulica
4, vstopile 25. 4. 1997, vložile po 10.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva ulica 9,
razrešen 25. 4. 1997 kot direktor in ime-
novan za člana uprave, ter člani uprave
Kocbek Janez, Pesnica, Šentilj v Sloven-
skih Goricah 76h, Cicman Marian, Liptov-
ski Mikulas in Kržič Marjan, Ljubljana, Mi-
klošičeva 8, imenovani 25. 4. 1997, ki
zastopajo družbo skupno z enim članom
uprave ali skupaj s prokuristom, zastopnik
Slouka Jan, Šumperk, imenovan 25. 4.
1997, ki kot izvršilni direktor zastopa druž-
bo skupaj še s katerimkoli članom uprave
družbe brez omejitev ali skupaj s katerim-
koli prokuristom brez omejitev in predsed-
nik uprave Dostal David, Ostrava, Mehe-
nova 5, imenovan 25. 4. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dostal Jaroslav
– predsednik, Sulma Robert, Senica Miro,
Brajkovič Miljenko, Radonič Ina in Zajec Fe-
dor, vstopili 17. 4. 1997.

Rg-109103
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/00762 z dne 25. 3. 1997 pri subjektu
vpisa HUČ, d.o.o., gradbeno in trgovsko
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podjetje, Ljubljana, sedež: Černetova 7a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5809100
Firma: MADRAS CO, d.o.o., trgovina,

posredništvo, gostinstvo in gradbeniš-
tvo, Ljubljana

Skrajšana firma. MADRAS CO, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Masarykova 17
Ustanovitelj: Čekrič Husnija, izstop

3. 2. 1997; Moračanin Miomir, Ljubljana,
Černetova 7a, vstop 24. 11. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Čerkič Husniji, ki je bil razrešen
3. 2. 1997.

Dejavnost, izbrisana 25. 3. 1997: 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1997: 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; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 75253 Druge oblike zaščite in reše-
vanja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 2. 1997.

Rg-109108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01003 z dne 1. 4. 1997 pri subjektu
vpisa MAO HUA TRADE, družba za trgovi-
no, gostinstvo, in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litostrojska 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28503/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5966710
Sedež: 1000 Ljubljana, Draga 15
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristki Zhang Suie, LR Kitajska, Hecheng-
zhen Yuanhouxiang 14, in Jerkič Uršula,
Ljubljana, Carja Dušana 18, imenovani 5. 2.
1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1997.

Rg-109141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/02238 z dne 7. 5. 1997 pod št. vložka
1/29211/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Mariboru, spremem-
bo firme in sedeža, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5550483
Firma: AVADON, družba za trgovino,

gostinstvo, storitve in gradbeništvo,
d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Neubergerje-
va 13

Osnovni kapital: 1,539.031 SIT
Ustanovitelj: Mikl Teo, Pekre-Limbuš,

Apostolova 10, vstop 20. 11. 1991, vlo-
žek 1,539.031 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikl Teo, imenovan 20. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1997: 45100
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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
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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); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 62100 Zračni promet na rednih linijah;
62200 Izredni zračni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 63230 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; 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; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74150 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geološ-
ko, geofizikalno, geokemično in drugo opa-
zovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-

piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.180 – razen po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pri šifri dejavnosti 92.711 – družba bo
opravljala samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
400.000 SIT (štiristotisoč tolarjev 00/100)

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod
vl. št. 1/4456/00 s firmo MIKL, podjetje za
opravljanje poslov v zunanji in notranji trgo-
vini, d.o.o., Pekre-Limbuš, Apostolova 10.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 4. 1997.

Rg-109296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/06683 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu
vpisa AS DOMŽALE, servis in trgovina,
d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljanska 1,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/20684/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5704057
Ustanovitelj: TRIGLAV, PID za Ljublja-

no in Zasavje, d.d., PID MERCATA I, d.d.,
in Slovenski odškodninski sklad, izstopili
27. 11. 1996; Gognjavec Darko, Domža-
le, Rojska 34, vstopil 15. 12. 1995, vložil
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-109323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/03056 z dne 9. 4. 1997 pod št. vložka
1/29121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5951127
Firma: KOIMPEX INTERNATIONAL, tr-

govsko podjetje, Logatec, d.o.o.
Skrajšana firma: KOIMPEX INTERNA-

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

govornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Vodovodna 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: KOIMPEX-SOCIETA’A RE-

SPONSABILITA’ LIMITATA, Italija, Via Na-
zionale, 51, Trieste, vstop 8. 5. 1996, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Arhar Drago, Logatec, Vodovodna ce-
sta 7, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Kocman Goran, Trst, Italija, Loca-
lita’ Banne N. 111, imenovana 8. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-109345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
96/07219 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ŽIDCOM, trgovina, turizem, inženi-
ring, posredništvo, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska 59, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/04561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5337739
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1997: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-109485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
97/01808 z dne 3. 6. 1997 pri subjektu
vpisa ABC TEHNOHIT, trgovsko podjetje
na veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, se-
dež: 1. junija 3, 1420 Trbovlje, pod vlož-
no št. 1/12357/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala in tipa zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5488419
Firma: ABC TEHNOHIT, Trgovsko pod-

jetje na veliko in malo, d.o.o.
Skrajšana firma: ABC TEHNOHIT, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, 1. junija 1
Osnovni kapital: 82,885.000 SIT
Ustanovitelji: ABC POMURKA, izstopila

21. 2. 1997; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložil 8,091.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 8,091.000 SIT, Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska
160, vložil 61,761.000 SIT, Anžel Nataša,
Trbovlje, Ribnik 22, vložila 64.000 SIT, Be-
denk Jožica, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija
26b, vložila 64.000 SIT, Belovari Alojzija,
Trbovlje, Partizanska cesta 15a, vložila
64.000 SIT, Goljuf Sonja, Trbovlje, Trg svo-
bode 32, vložila 309.000 SIT, Hribar Gre-
ta, Litija, Spodnji Log 34, Sava, vložila
64.000 SIT, Jazbec Nada, Trbovlje, Ope-
karna 2a, vložila 64.000 SIT, Kešelov Ne-
venka, Trbovlje, Opekarna 4a, vložila
64.000 SIT, Kovačič Anda, Trbovlje, Ope-
karna 20a, vložila 64.000 SIT, Lojen Ivan,
Trbovlje, Trg Franca Fakina 3a, vložil
234.000 SIT, Lovrenčič Snežana, Trbovlje,
Opekarna 7, vložila 64.000 SIT, Milovan-
čev Nikola, Trbovlje, Kešetova 7, vložil

651.000 SIT, Mudrinič Marina, Trbovlje,
Kolonija 1. maja 15, vložila 64.000 SIT,
Murn Stojanka, Trbovlje, Sallaumines 3, vlo-
žila 309.000 SIT, Novak Jolanda, Trbovlje,
Keršičeva cesta 21, vložila 274.000 SIT,
Podstudenšek Helga, Trbovlje, Ostanek 25,
vložila 64.000 SIT, Prosenc Edica, Trbov-
lja, Sallaumines 5, vložila 64.000 SIT, Rozi-
na Viktor, Trbovlje, Trg revolucije 10a, vložil
532.000 SIT, Špitalar Biljana, Trbovlje, Gim-
nazijska cesta 22a, vložila 64.000 SIT, To-
mažič Magda, Trbovlje, Sallaumines 5b, vlo-
žila 64.000 SIT, Vlaj Klemen, Trbovlje, Sal-
laumines 5b, vložil 64.000 SIT, Vrabič Mar-
jeta, Trbovlje, Sallaumines 10a, vložila
64.000 SIT, Zalaznik Vladimira, Trbovlje,
Keršičeva cesta 29a, vložila 64.000 SIT,
Erker Biserka, Trbovlje, Rudarska cesta 2a,
vložila 175.000 SIT, Ramšak Martina, Hrast-
nik, Čeče n. h., vložila 210.000 SIT, Man-
dič Ranko, Trbovlje, Šuštarjeva kolonija
27a, vložil 175.000 SIT, Žibert Milovančev
Manca, Trbovlje, Kešetova 7, vložila
245.000 SIT, Milovančev Živana, Trbovlje,
Kešetova 7, vložila 70.000 SIT, Milovančev
Mirka, Trbovlje, Kešetova 7, vložila 70.000
SIT, Erker Tadej, Trbovlje, Rudarska cesta
2a, vložil 34.000 SIT, Medvešek Ana, Tr-
bovlje, Novi dom 33, vložila 280.000 SIT,
Čop Andrej, Trbovlje, Cesta Tončke Čeč
40, vložil 140.000 SIT, Lojen Ljubinica, Tr-
bovlje, Trg Franca Fakina 3a, vložila
210.000 SIT – vstopili 21. 2. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
lovančev Nikola, Trbovlje, Kešetova 7, raz-
rešen 21. 2. 1997 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Anžel Nataša,
Bedenk Jožica, Belovari Alojzija, Tomažič
Magda in Vrabič Marjeta, vstopili 21. 2.
1997.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1997: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-

jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 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; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 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; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 521 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovi-
na 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; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52320 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
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sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52730 Popra-
vilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
01061/01951 – 1997/GV z dne 25. 3.
1997.

Rg-109759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06169 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu
vpisa Matična knjižnica Kamnik, sedež:
Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/14243/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5543452
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Podbrežnik Vukmir Breda, Kam-
nik, Novi trg 31, ki od 6. 12. 1995 kot v.d.
direktorja zastopa knjižnico brez omejitev.

Rg-109761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03327 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DELIKATESA, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5026431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Makovec Gabrijela, razrešena
28. 5. 1997; direktor Mencinger Tomaž,
Jesenice, Murova 1, imenovan 28. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot začasni
predsednik uprave.

Rg-109830
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/00431 z dne 18. 4. 1997 pri subjektu
vpisa IMP INTRA, podjetje za zastopanje,
inženiring in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Titova 48, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5339383
Ustanovitelji: IMP – Inženiring, monta-

ža..., Ljubljana, Dunajska 7, vložil
1,014.025 SIT, Vidmar Janko, Cerknica,
Sinja Gorica 29, vložil 441.989 SIT, Zatler
Jelka, Ljubljana, Tominškova 50, vložila

203.995 SIT, Dolšak Liljana, Velike Lašče
55, vložila 203.995 SIT, Koljatič Marko,
Split, Gunduličeva 16, vložil 67.998 SIT, in
Tvrdić Lovre, Split, Put Plokita 19, vložil
67.998 SIT – vstopili 15. 2. 1990; Bilić
Vlatka, izstopila 10. 6. 1991, Mulaosmano-
vić Zakir, Guzina Momir, Čolpa Fikret, Vu-
šanovič Čiro, Ukajdari Anton, Kalevski Si-
meon in Nikolovski Ivan, izstopili 10. 9.
1991, Mršič Manestar Višnja, Čižmič Miro,
Korošec Jože, Trcin Mladenko, Komin Jo-
sip in Kužnik Miša, izstopili 10. 6. 1993.

Rg-109831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
94/17640 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu
vpisa IMP INTRA, podjetje za zastopanje,
inženiring in trgovino, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Titova 48, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5339383
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1997: 451 Pri-

pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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, go-
spodinjskih 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; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-

snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi
polizdelki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6010 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih.

Rg-109855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/00194 z dne 26. 2. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA OPTIČNE KOMUNIKACIJE,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 7, sedež: Steg-
ne 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5879086
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupan Bogdan, razrešen 13. 1.
1997; direktor Kostevc Janez, Ljubljana,
Hudovernikova 11, imenovan 13. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/00805 z dne 17. 3. 1997 pri subjektu
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vpisa KTL, Potiskana embalaža, podjetje
za proizvodnjo potiskane embalaže,
d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta, sedež:
Letališka cesta, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01900/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5269962
Firma: VALKARTON, Potiskana emba-

laža, družba za proizvodnjo potiskane
embalaže, d.o.o.

Skrajšana firma: VALKARTON, Potiska-
na embalaža, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-
sta 32

Osnovni kapital: 977,086.506 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstop 28. 1. 1997; VALKARTON, d.d., Lo-
gatec, Tržaška cesta 1, vstop 28. 1. 1997,
vložek 977,086.506 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Žepič Janez, razrešen 4. 2. 1997;
direktor Jerina Franc, Logatec, Gorenjska
cesta 11b, ki zastopa družbo brez omejitev
kot glavni direktor, in direktorica Bombač-
Zadel Metka, Ljubljana, Topniška ulica 43,
ki potrebuje soglasje skupščine za: sklepa-
nje pogodb, s katerimi se pridobivajo, odtu-
jujejo ali obremenjujejo nepremičnine, skle-
panje pogodb o vlaganju sredstev v druge
družbe, sklepanje pogodb o prodaji delnice
ali kapitalskih naložb v drugih družbah, skle-
panje pogodb o kreditu, posojilnih pogodb,
pogodb o obročnem odplačevanju, leasing
pogodb – ne glede na njihovo vrednost,
sklepanje pogodb o nabavi investicijske
opreme ali oddaji investicijskih del – ne gle-
de na njihovo vrednost, sklepanje pogodb o
poroštvu in drugih pogodb, s katerimi se
prevzemajo obveznosti drugih pravnih oseb
ali utrjujejo njihove obveznosti, oba imeno-
vana 4. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;

74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 2. 1997.

Rg-109880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/00093 z dne 12. 5. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29221/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123564
Firma: YIN FENG TRADE, d.o.o., pod-

jetje za posredništvo in trgovino, Ljub-
ljana, Pražakova 12

Skrajšana firma: YIN FENG TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Chen Dalai, Chen Chen,

Chenxi, Kitajska, Jia Fang 128, vstop
16. 10. 1996, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Chen Dalai, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 16. 10. 1996, in pro-
kurist Zhen Lin, Ljubljana, Vošnjakova 9,
imenovan 18. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 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; 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; Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala;  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 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; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,

raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302; De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-109883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/00240 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa PROMETEJ ART & HOBBY, podjet-
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je za trgovino, zastopanje in izobraževa-
nje, d.o.o., sedež: Peričeva 5, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št.1/07057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5375584
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 7.

Rg-109891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01078 z dne 22. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MAGUS – R, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ob potoku 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28352/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5952816
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Vide

Pregarc 23.

Rg-110142
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02662 z dne 3. 6. 1997 pod št. vložka
1/29297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193325
Firma: BLIŠ, d.o.o., Nepremičnine, tr-

govina in storitve, Mengeš
Skrajšana firma: BLIŠ, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Sp. Dobeno 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škerjanec Irena, Men-

geš, Dobeno 52, vstop 9. 5. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škerjanec Irena, imenovana 9. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1997: 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 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;
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 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
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 nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 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.; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-110295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/06685 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DELIKATESA, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00245/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo pooblastil zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5026431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Makovec Gabrijela, Kamnik, Pod-
gorje 30f, ki od 9. 12. 1996 zastopa druž-
bo brez omejitev kot predsednica uprave.

Rg-111064
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02120 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu
vpisa KEPOL SM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in posredovanje, d.o.o., se-
dež: Novo Polje, Cesta X/35, 1260 Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/22934/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748640
Ustanovitelja: Kenjalo Savo, izstopil

9. 4. 1997; Kenjalo Marija-Magdalena in
Pene Vladimir, oba iz Ljubljane-Polje, Novo
Polje, C. X/35, vstopila 9. 4. 1997, vložila
po 757.850 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Kenjalo Marija-Magdalena, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 29. 3. 1995, in Kenja-
lo Savo, razrešen 9. 4. 1997, kot direktor
in imenovan za prokurista, oba iz Ljubljane-
Polje, Novo Polje, Cesta X/35.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
6024 Cestni tovorni promet.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 9. 4. 1997.

Rg-111076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03177 z dne 27. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29415/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196235
Firma: PREMIERE ENTERTAINMENT,

kino, video in TV distribucija, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: PREMIERE ENTER-
TAINMENT, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: AKTIVA GROUP, Podjetje

za ustanavljanje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, vložila
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
CREATIVA, Družba za turistično posredo-
vanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Za-
loška 18, vložila 367.500 SIT, in VIDEO
ART, Film, video, avdio, produkcija, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova 14, vložil 367.500 SIT
– vstopili 19. 6. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Živojinovič Sreten, Ljubljana, Bilečan-
ska 4, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Satler Matjaž, Maribor, Kidričevo
naselje 5, imenovana 22. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-111108
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01818 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu
vpisa EFEKT INŽENIRING, Podjetje za
gradbeništvo, trgovino in turizem, d.o.o.,
sedež: Tbilisijska 78, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08030/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5398274
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Hunjet Frančiška in Hunjet Simon,
oba iz Ljubljane, Avčinova 6, ter Hunjet
Dušan, Ljubljana, Tbilisijska 78, vsi imeno-
vani 18. 3. 1997, zastopajo družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1997: 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 22110 Izdajanje knjig; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje
časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230
Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 45210 Splošna gradbena dela; 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-



Stran 2056 / Št. 19 / 12. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-

delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 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; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 55510 Storitve
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74400 Ekonomsko pro-
pagiranje; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1997.

Rg-111110
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02594 z dne 3. 7. 1997 pri subjektu
vpisa BOBNAR & FAMI CO, trgovina, sto-
ritve, d.n.o., sedež: Krivec 3, 1117 Drav-
lje, pod vložno št. 1/28304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5959195
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 72.

Rg-111114
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03637 z dne 25. 7. 1997 pri subjektu
vpisa SET, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 47, sedež: Dunajska 47,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5368324
Firma: ASTRA SET, servis in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: ASTRA SET, d.o.o.
Sedež: 1312 Videm-Dobrepolje, Po-

nikve 95.
Sprememba družbene pogodbe z dne

20. 6. 1997.

Rg-111129
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03272 z dne 14. 7. 1997 pri subjektu
vpisa UNIMAT, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Komenda, sedež: Klanec
3, 1218 Komenda, pod vložno št.
1/06694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5366836
Firma: VIVID, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VIVID, d.o.o.
Sedež: 1261 Dobrunje, Pot heroja Trt-

nika 31
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Lah Marko in Lah Nives,

izstopila 2. 9. 1997, Pibernik Urška, izsto-
pila 28. 5. 1997; Milivojević Miodrag, Beo-
grad, Vlajkovićeva 30, in Hribar Mojca, Do-
brunje, Pot heroja Trtnika 31, vstopila 28.
5. 1997, vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnika Lah Marko in Lah Nives, razrešena
2. 6. 1997; direktor Milivojević Miodrag, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Hribar Mojca, imenovana 2. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0125 Reja drugih živali; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mi-
neralnih vod in brezalkoholnih pijač; 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.; 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-
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ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 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.; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-

belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;

5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 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; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
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; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
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Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111154

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03208 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29434/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1196308
Firma: MURN & CO., trgovina in pre-

vozi, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: MURN & CO., k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vrhovci cesta

XXVI/10
Ustanovitelja: Murn Damjan, ki odgovar-

ja s svojim premoženjem, in Murn Branislav,
ki je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Vrhovci, Cesta XXVI/10, vstopila
28. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Murn Damjan, imenovan 28. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiš-
čenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-111155

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/07053 z dne 17. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29497/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5997658
Firma: ZVEZDA 18-21, upravljanje

večstanovanjskih objektov, d.o.o.
Skrajšana firma: ZVEZDA 18-21, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Zvez-

da 18
Osnovni kapital: 5,100.000 SIT
Ustanovitelji: Babić Jovan, Ljubljana,

Zvezda 18, Merčun Aleš, Ljubljana, Zvezda

19, in Skrbinšek Jožef, Ljubljana, Zvezda
21, vstopili 27. 1. 1997, vložili po
1,700.000 SIT, odgovornost. ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Merčun Aleš, ki zastopa družbo brez
omejitev, zastopnika Babič Jovan in Skrbin-
šek Jožef, ki zastopata družbo brez omeji-
tev kot namestnika direktorja.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-111167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01742 z dne 21. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GRADBENIŠTVO PEČEK, gradbe-
ne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hu-
dourniška pot 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04247/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5325188
Sedež: 1000 Ljubljana, Gradaška 8
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1997.

Rg-111168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03991 z dne 21. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198572
Firma: KALAMUTOV, podjetje za proiz-

vodnjo, gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: KALAMUTOV, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva
cesta 153

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kalamutov Zvonko in Ka-

lamutova Elena, oba iz Skopja, Jane San-
danski 62/1-1, vstopila 14. 6. 1997, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kalamutov Zvonko, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, zastopnica Kalamutova
Elena, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja, in prokuristka Kala-
mutova Ana, Žirovnica, Moste 1a, vsi ime-
novani 14. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proi-
zvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 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.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
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jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 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; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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;
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; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-111170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01670 z dne 21. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MENART, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Vegova ulica 12,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in sedeža
s temile podatki:

Matična št: 5305012
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Ustanovitelj: Menart Franc, izstop 27. 2.

1996; Menart Boštjan, Ljubljana-Šentvid,
Medenska cesta 7, vstop 11. 11. 1989,
vložek 2,150.885 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 3. 1997.

Rg-111180
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/04030 z dne 15. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198629
Firma: AJAX STUDIO, vizualne komu-

nikacije in arhitektura, d.o.o.
Skrajšana firma: AJAX STUDIO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kongresni

trg 15
Osnovni kapital: 1,798.215 SIT
Ustanovitelji: Mihelčič Matej, Kranj,

Mencingerjeva 5, vložil 740.000 SIT, Pust
Sonia, Ljubljana, Kongresni trg 15, vložila
1,048.215 SIT, in Pust Viktor, Ljubljana,
Kongresni trg 15, vložil 10.000 SIT – vsto-
pili 19. 6. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mihelčič Matej, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Pust Sonia in
Pust Viktor, ki zastopata družbo brez omeji-
tev kot namestnika direktorja, imenovani
19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 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; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost
knjižnic.

Rg-111204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
94/06524 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa BIPLAST, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Domžale, De-
telova 3, sedež: Detelova 3, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/24650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
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bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5814839
Osnovni kapital: 1,754.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Vinko, Domžale, De-

telova 3, vstopil 5. 7. 1993, in Sršen Gre-
gor, Domžale, Trzinska 5, vstopil 18. 4.
1994, vložila po 877.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bizjak Vinko, ki zastopa in predstavlja
družbo doma in v tujini neomejeno, imeno-
van 5. 7. 1993, in zastopnik Sršen Gregor,
ki kot neomejen zastopnik zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 18. 4. 1994.

Rg-111234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/04389 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu
vpisa VTZ, Podjetje za security inženi-
ring, storitve in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Koprska 94, sedež: Koprska 94,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/03017/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5299888
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Slovenski odškodninski sklad in
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, izstopili 18. 7. 1996;
Stojaković Dušan, Ljubljana, Rožna dolina,
C. XIX/10, vstopil 15. 7. 1992, vložil
4,805.000 SIT, Tomc Antonija, Ljubljana,
C. Dolomitskega odreda 64a, vstopila 11.
4. 1995, vložila 4,250.000 SIT, VTZ,
d.o.o., Ljubljana (lastni delež), Ljubljana,
Koprska 94, vstopil 18. 7. 1996, vložil
4,500.000 SIT, Gornik Anton, Ljubljana,
Brilejeva 15, vstopil 15. 7. 1992, vložil
4,725.000 SIT, in Jeras Aleksander, Škof-
ljica, Žagarska 6, vstopil 15. 7. 1992, vlo-
žil 6,425.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-111243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/05572 z dne 27. 3. 1997 pri subjektu
vpisa FINFORM, ekonomska propagan-
da in finančni inženiring, d.o.o., sedež:
Šlandrova 10, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26192/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5889952
Dejavnost, vpisana 27. 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; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 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; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-

kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 3. 1997.

Rg-111256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/00819 z dne 9. 5. 1997 pod št. vložka
1/29219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1124617
Firma: AVEDAN – GODINA IN DRUGI,

trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: AVEDAN – GODINA IN

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Valvasorjeva

ulica 5
Ustanovitelja: Mijatović-Godina Tatjana in

Godina Iša, oba iz Ljubljane, Valvasorjeva
ulica 5, vstopila 6. 2. 1997, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Mijatović-Godina Tatjana in Godina
Iša, imenovana 6. 2. 1997, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 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; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drob-
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no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-111264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01170 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu
vpisa MODICTRANS, podjetje za avtopre-
vozništvo, uvoz-izvoz trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., sedež: Cikava 20,
1290 Grosuplje, pod vložno št.
1/22563/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5757959
Ustanovitelj: Modic Franc Rajko, izstop

19. 2. 1997; Modic Matej, Grosuplje, Ci-
kava 20, vstop 19. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Modic Franc Rajko, razrešen 19. 2.
1997; direktor Modic Matej, imenovan
19. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-111307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03810 z dne 9. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TEOL, Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana, sedež: Tovarniška 48, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00159/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5033519
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 2320 Proi-
zvodnja naftnih derivatov; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja par-
fumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 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; 4534
Druge  inštalacije pri gradnjah;  4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki.

Rg-111330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02146 z dne 2. 7. 1997 pod št. vložka
1/29428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1193708
Firma: ZAVOD ZA VARSTVO POTROŠ-

NIKOV
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

c. 17
Ustanovitelj: DOMUS – Center za dom,

ustvarjalnost, svetovanje,d.d., Ljubljana,
Slovenska c. 17, vstop 28. 3. 1997, vložek
55.812 SIT, odgovornost: odgovarja do do-
ločene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mihelič Ana Marija, Domžale, Pre-
log 144, imenovana 28. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74831 Prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-111349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/03248 z dne 16. 6. 1997 pri subjektu
vpisa STEKLARSTVO SPECTRUM, pro-

izvodnja, inženiring, d.o.o., sedež: Kranj-
čeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo ustanoviteljev,
deležev, dejavnosti in priimka zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5004993
Osnovni kapital: 120,000.000 SIT
Ustanovitelji: MERCATOR-SPECTRUM,

Proizvodnja, inženiring, d.o.o., Ljubljana, iz-
stopil 19. 2. 1996; Sklad za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložil 30,230.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 15, vložil 15,080.000 SIT, Odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
8,040.000 SIT, Švarc Bogomir, Notranje
Gorice, Pot k Čuvajnici 10, vložil 260.000
SIT, Žnideršič Marija, Ljubljana Polje, Trtni-
kova 5, vložila 670.000 SIT, Albreht Mat-
jaž, Ljubljana, Šmartno, Zgornje Gameljne
55, vložil 660.000 SIT, Albreht Polonca,
Ljubljana-Šmartno, Zgornje Gameljne 55,
vložila 540.000 SIT, Arsenijevič Milutin,
Ljubljana, Moste, Clevelandska 49, vložil
640.000 SIT, Benet Srečko, Ljubljana,
Strossmayerjeva 14, vložil 630.000 SIT,
Bolte Miroslava, Jesenice, Kejžarjeva 5, vlo-
žila 250.000 SIT, Brolih Stanislav, Brezovi-
ca, Šolska 4, vložil 680.000 SIT, Cimer-
man Stanko, Ljubljana-Polje, Zaloška 264,
vložil 610.000 SIT, Džajič Nurija, Jesenice,
Cesta železarjev 24, vložil 710.000 SIT,
Daris Janko, Ljubljana, Mucherjeva 5, vložil
180.000 SIT, Debevc Ivan, Škofljica, Vre-
čarjeva 9, vložil 410.000 SIT, Djurdjevič
Nedeljko, Ljubljana, Leninov trg 5, vložil
30.000 SIT, Dovič Maks, Kamnik, Klavči-
čeva 10, vložil 290.000 SIT, Dragič Drago-
ljub, Ljubljana-Polje, Pot na Fužine 41, vlo-
žil 500.000 SIT, Hočevar Zvone, Ljubljana,
Brilejeva 2, vložil 650.000 SIT, Horvat Šte-
fan, Ljubljana, Tržaška 122, vložil 240.000
SIT, Horvat Bojana, Ljubljana, Topniška 60,
vložila 490.000 SIT, Izlakar Zdravko, Vrhni-
ka, Na Zelenici 58, vložil 640.000 SIT, Je-
ras Jožica, Ljubljana, Cilenškova 31, vložila
680.000 SIT, Jošt Emil, Ljubljana, Glinško-
va ploščad 3, vložil 330.000 SIT, Jovičič
Radivoje, Ljubljana, Polje, Cesta VI, vložil
660.000 SIT, Kastelic Hedvika, Videm Do-
brepolje, Kompolje 64, vložila 610.000 SIT,
Kogej Vesna, Ljubljana Polje, Anžurjeva 4,
vložila 190.000 SIT, Kovačič Josip, Gro-
suplje, Šuligojeva 8, vložil 390.000 SIT,
Kresal Franci, Ljubljana, Lužiškosrbska 67,
vložil 440.000 SIT, Lah Marica, Ljubljana
Šmartno, Cirila Kosmača 15, vložila
470.000 SIT, Lalič Helena, Ljubljana, Ko-
roškega bataljona 5, vložila 560.000 SIT,
Marinšek Janez, Ljubljana, Kvedrova 36,
vložil 40.000 SIT, Medved Alojz, Domžale,
Vir, Šaranovičeva 22, vložil 650.000 SIT,
Miljkovič Sašo, Škofja Loka, Trata 20a, vlo-
žil 550.000 SIT, Mirič Baltazar, Tržič, Ste
Marie Aux Mines 2, vložil 520.000 SIT, Mr-
jasec Gregor, Medvode, Verje 52a, vložil
70.000 SIT, Nemanič Jože, Ljubljana, Vod-
nikova 102, vložil 200.000 SIT, Nikolič Do-
brivoje, Škofja Loka, Partizanska 47, vložil
620.000 SIT, Novak Silvester, Notranje Go-
rice, Podolga njiva 11, vložil 680.000 SIT,
Pogačar Milan, Ljubljana, Ruska 6, vložil
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630.000 SIT, Ružič Stjepan, Polhov Gra-
dec 107, vložil 520.000 SIT, Seliškar Aleš,
Ljubljana, Smerdujeva 13, vložil 140.000
SIT, Skrbinek Jože, Ljubljana, Topniška
45, vložil 470.000 SIT, Skrbinek Robert,
Ljubljana, Topniška 45, vložil 410.000 SIT,
Stambolija Branko, Ljubljana, Celovška
275, vložil 570.000 SIT, Stoilov Ivan, Kam-
nik, Matije Blejca 8, vložil 600.000 SIT,
Tavčar Marko, Ljubljana-Polje, C. V/7, vlo-
žil 260.000 SIT, Tekavčič Stane, Ljublja-
na, Rečna 3, vložil 210.000 SIT, Trampuš
Iztok, Ljubljana, Šentvid, Smrdujeva 13,
vložil 640.000 SIT, Turkovič Hasib, Litija,
Majstrova 2, vložil 230.000 SIT, Urankar
Nataša, Ljubljana, Moste, Pot na Fužine
57, vložila 550.000 SIT, Vanič Slavica,
Ljubljana, Kunarjeva 3, vložila 660.000
SIT, Vodeb Igor, Ljubljana, Gola Loka 20,
vložil 170.000 SIT, Zulič Ismet, Ljubljana,
Šentvid, Krvinova 8, vložil 210.000 SIT,
Ivanovič Zofija, Ljubljana, Plešičeva ulica
29, vložila 440.000 SIT, Šipon Ivan, Ljub-
ljana Polje, Polje, C. XII/6, vložil 280.000
SIT, Bratož Alojz, Ljubljana, Postojnska 27,
vložil 430.000 SIT, Bajec Janez, Ljublja-
na, Perčeva 31, vložil 430.000 SIT, Ce-
larc Boris, Ljubljana, Prištinska 18, vložil
330.000 SIT, Kršinar Branko, Medvode,
Topol 5a, vložil 330.000 SIT, Bergant Du-
šica, Ljubljana,Ul. Jana Husa 60, vložila
440.000 SIT, Weber Marko, Medvode,
Cesta talcev 17, vložil 330.000 SIT, Zorec
Andrej, Ljubljana, Celovška 179, vložil
440.000 SIT, Prebil Ivana, Preserje, Kam-
nik pod Krimom 161, vložila 450.000 SIT,
Horvat Franc, Ljubljana, Cesta v Mestni
log 68, vložil 140.000 SIT, ki so vstopili
19. 2. 1996, in Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vložil
39,600.000 SIT, ki je vstopil 29. 12. 1989
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Weber Marko, ki od 18. 6. 1996
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 16. 6. 1997: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00582/00424
– 1996/DD z dne 27. 6. 1996.

Rg-111369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

97/03816 z dne 16. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROOPTIKA, proizvod-
nja opto-elektronskih naprav in siste-
mov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stegne 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5497922
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Trošt Stojan, Kranj, Ulica Juleta Gabrovška
23, razrešen 5. 12. 1994 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-111377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03559 z dne 14. 7. 1997 pri subjektu
vpisa TEOL, Kemična industrija, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tovarniška 48, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033519
Članica nadzornega sveta: Ott Alenka,

vstopila 30. 5. 1997.

Rg-111381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03259 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa GOSPODARSKI VESTNIK, založniš-
ka skupina, d.d., sedež: Dunajska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12516/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049121
Član nadzornega sveta: Zajc Lojze, iz-

stopil 4. 6. 1997; Rotar Tomaž, vstopil 4. 6.
1997.

Sprememba statuta z dne 4. 6. 1997.

Rg-111383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03103 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu
vpisa CREDITREFORM, poslovno-infor-
macijske storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19402/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644208
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Dejavnost, izbrisana 7. 7. 1997: 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 74841

Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-111389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
96/07098 z dne 4. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča skupnost lastnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5997836
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV PRE-

GLOV TRG 10, Preglov trg 10, Ljubljana

Skrajšana firma: SKUPNOST LASTNI-
KOV PREGLOV TRG 10

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 10
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po prilo-

ženem seznamu, Ljubljana, Preglov trg 10,
vstopili 17. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Romič Mihajlo, Ljubljana, Preglov
trg 10, imenovan 17. 12. 1996, zastopa
skupnost brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 7.1 997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-111404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/03327 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DELIKATESA, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5026431
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Makovec Gabrijela, razrešena 28.
5. 1997; direktor Mencinger Tomaž, Jese-
nice, Murova 1, imenovan 28. 5. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot začasni
predsednik uprave.

Rg-111494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01832 z dne 24. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MARGETIČ & CO – BOMIX, stori-
tveno, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Brodska cesta
38, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5809967
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 116.

Rg-111495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01840 z dne 11. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ŠARDI & ŠARDI, d.n.o., storitve,
gostinstvo in trgovina, Ob Sotočju 14,
Ljubljana, sedež: Ob Sotočju 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25332/00
vpisalo v sodni register tega sodišča do-
polnitev in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5841755
Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111505

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02246 z dne 25. 7. 1997 pri subjektu
vpisa MEGA COMMERCE, Trgovina, proi-
zvodnja in storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Cigaletova 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/22699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5758785
Dejavnost, vpisana 25. 7. 1997: 2214

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2420 Proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemičnih izdelkov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-111516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02447 z dne 11. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29541/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194089
Firma: ELIT-COM, servis, montaža in

vzdrževanje elektronskih in telekomuni-
kacijskih naprav, d.o.o., Cesta na Brod
32, 1231 Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: ELIT-COM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Cesta

na Brod 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čadež Miro, Ljubljana-Čr-

nuče, Cesta na Brod 32, vstop 15. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čadež Miro, imenovan 15. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6024 Cestni tovorni promet; 6420 Te-
lekomunikacije; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-111528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/04012 z dne 1. 8. 1997 pri subjektu
vpisa PROFIS RAKIČ & CO., podjetje za
trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26378/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5903092
Firma: MAVERICK INTERNATIONAL,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVERICK INTERNA-

TIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Rakić Stevan in Todič Pre-

drag, izstopila 2. 7. 1997; Todić Predrag,
Vrhnika, Gradišče 21, vstopil 2. 7. 1997,
vložil 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rakić Stevan, razrešen 2. 7. 1997;
Todić Predrag, razrešen 2. 7. 1997 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-111734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/01896 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TOCOM, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 11, se-
dež: Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25004/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5825075
Firma: TOCOM, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 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; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
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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; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9304 Pogrebne storitve.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 3. 1997.

Rg-111744
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
97/02738 z dne 26. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29402/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194542
Firma: JAP GAŠPERŠIČ & MAROLT,

računovodske in druge storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JAP GAŠPERŠIČ &

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

odgovornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Vevška

cesta 30
Ustanovitelja: Gašperšič Jožica, Ljublja-

na, Litijska cesta 317a, in Marolt Aleš, Ljub-
ljana, Vevška cesta 30, vstopila 6. 5. 1997,
vložila po 2.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gašperšič Jožica in zastopnik Ma-
rolt Aleš, imenovana 6. 5. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-

ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 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; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 60220 Storitve taksistov;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 72200 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžesstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-111749
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03168 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MGS, Management Production En-
gineering Trade, globalni inženiring,
d.o.o., sedež: Štefanova ulica 15, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17731/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5767458
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Plešnar Ivo, razrešen 25. 4. 1997;
Garibaldi Mihael, Ljubljana, Štefanova 15,
razrešen 25. 4. 1997 kot zastopnik in ime-
novan za prokurista, direktor Mis Gregor,
Ljubljana, Šmartno, Vikrče 17, imenovan
25. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-111760
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03587 z dne 30. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa MINI CLUB, otroška modna
oblačila, d.o.o., Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 86, sedež: Ul. borcev za
severno mejo 86, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20349/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5686865
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 1810

Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
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dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1997.

Rg-111761
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03588 z dne 30. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/20349/01 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 5686865002
Firma: MINI CLUB, otroška modna ob-

lačila, d.o.o., Ljubljana, Ulica borcev za
severno mejo 86, Podružnica Ljubljana,
Celovška 172

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 172
Ustanovitelj: MINI CLUB, Otroška obla-

čila, d.o.o., Ljubljana, Ul. borcev za sever-
no mejo 86, vstop 12. 6. 1997, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Gobec Dragica, Ljubljana, Ul. bor-
cev za severno mejo 86, Doberšek Gorda-
na, Ljubljana, Jamova 48, in Jagodič Nata-
ša, Ljubljana, Tržaška 51a, imenovana 12.
6. 1997, zastopajo podružnico brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-111790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00022 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa STUDIO MODERNA, finančne in in-
telektualne storitve ter trgovina, d.o.o.,
Cesta 9. avgusta 4, Zagorje, sedež: Ce-
sta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje, pod vlož-
no št. 1/15174/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in družbene pogodbe ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566975
Ustanovitelj: Dolanc Livija in Češko

Sandi, izstopila 17. 12. 1996; PUSCH,
trgovina in zastopstvo, d.o.o., Hrastnik,
Praprotno 46, vstopil 17. 12. 1996, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3310 Proizvodnja medicinske in

kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi polizdelki; 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom

in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 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 računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smu-
čarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 17. 12. 1996.
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Rg-111792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00232 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa INTERCLASS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovi-
no, storitve ter gostinstvo in turizem,
Ljubljana, sedež: Ob Dolenjski železnici
78, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25248/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5834007
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorjupova 1
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 0113

Vinogradništvo in sadjarstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 293 Proizvodnja kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3541 Proizvodnja motornih ko-
les; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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 proi-
zvodi, 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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin
in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.
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Rg-111794
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00320 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa TAPI TRADE, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Komenda, Gmajnca
10, sedež: Gmajnca 10, 1218 Komen-
da, pod vložno št.1/23345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, firme in osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5787408
Firma: TAPI TRADE, Podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Komenda
Sedež: 1218 Komenda, Gmajnica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Smolnikar Srečko, Komen-

da, Gmajnica 10, vstop 18. 5. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1997:
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52250 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje.

Rg-111804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02020 z dne 28. 8. 1997 pri subjektu
vpisa FITOMEDICINA, d.o.o., Ljubljana,
Zagrebška 3, sedež: Zagrebška 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbene pogodbe, firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5438039
Firma: FITOMEDICINA, alternativna

onkologija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FITOMEDICINA,

d.o.o., Ljubljana
Vpiše se sprememba družbene pogod-

be z dne 7. 4. 1997.

Rg-111809
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02325 z dne 27. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29591/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1193074
Firma: PKT, Proizvodnja, kooperacija,

trgovina, d.o.o., Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: PKT, d.o.o., Šmartno

pri Litiji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Pun-

grt 5
Osnovni kapital: 1,790.478 SIT
Ustanovitelj: Železnik Bojan, Litija, Si-

tarjevška 25, vstop 4. 4. 1997, vložek
1,790.478 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Železnik Bojan in zastopnica Želez-
nik Martina, oba iz Litije, Sitarjevška 25,
imenovana 4. 4. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 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 vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29130 Proizvodnja pip in venti-
lov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 29720 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 31500 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 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 proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
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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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 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; 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; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74843 Druge

poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-111810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02329 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa OPEKA, Gradbeništvo in intelek-
tualne storitve, d.o.o., sedež: Martinova
59, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5385059
Ustanovitelja: Pušlar Venceslava, izsto-

pila 3. 4. 1997; Pušlar Gregor-Jože, vstopil
9. 1. 1990, in Pušlar Matic, vstopil 28. 12.
1994, oba iz Ljubljane, Martinova ulica 59,
vložila po 793.300 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pušlar Venceslava, razrešena
3. 4. 1997; direktor Pušlar Gregor-Jože,
imenovan 3. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-111812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02359 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu
vpisa ANDRO, Podjetje za trgovino in
gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Hladilniška pot 26, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/10137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5447364
Sedež: 1000Ljubljana, Kotnikova 5
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 0121

Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586

Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1711 Priprava in predenje
vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in
predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa;
1713 Priprava in predenje česanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 1730 Plemenite-
nje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, 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.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
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tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 273 Druga
primarna predelava železa, jekla, proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 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; 27350 Druga pri-
marna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko

in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vo-
zil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 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 pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-112189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04959 z dne 29. 8. 1997 pri subjektu
vpisa IB INTERCONSULT, svetovanje na
področju poslovne ekonomike, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Celovška 206, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21847/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnikov in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5729360
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Egger Marco Johann, mag., in pro-
kuristka Nedog Zdenka, izstopila 5. 9.
1996; prokuristka Andre-Prosenc Tjaša,
Ljubljana, Wolfova 1, imenovana 21. 3.
1997, in direktorica Ditye Renate Ingrid,
mag., Dunaj, Gusshausstrasse 4, imenova-
na 5. 9. 1996, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 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; 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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.
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Rg-112190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04136 z dne 27. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29582/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1198793
Firma: BEHRING DIAGNOSTICA AUS-

TRIA GMBH, Podružnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1511 Ljubljana, Dunajska

22IX
Ustanovitelj: BEHRING DIAGNOSTICA

AUSTRIA GMBH, Dunaj, Altmannsdorferstr.
104, vstop 17. 6. 1997, odgovornost: vpi-
san kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arzenšek Drago, Šentjur pri Celju,
Trubarjeva ulica 15, imenovan 17. 6. 1997,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-112191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03124 z dne 27. 8. 1997 pri subjektu
vpisa LOPARDY, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/29253/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, deležev, dejav-
nosti, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1124714
Firma: TDOR, podjetje za trgovino in

posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TDOR, d.o.o.
Sedež: 1000 Mengeš, Hribarjeva 15
Ustanovitelja: LERONA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., izstopila 28. 5. 1997, Zabret
Tomaž, Mengeš, Hribarjeva 15, in Štrukelj
Dušan, Mengeš, Šubljeva 17a, vstopila 28.
5. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 28. 5. 1997;
direktorja Zabret Tomaž in Štrukelj Dušan,
imenovana 28. 5. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drobno

z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 6312 Skladiščenje.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 28. 5. 1997.

Rg-112194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04108 z dne 20. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29569/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198688
Firma: VISTROM, inženiring, gostin-

ska oprema, trgovina, servis, zastopstva,
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lokar Milan, Ljubljana,

Ižanska cesta 84a, in Virant Viktor, Ljublja-
na, Vegova ulica 4, vstopila 9. 7. 1997,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lokar Milan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Virant Viktor, imenova-
na 9. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,

skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 12. 3. 1998 / Stran 2071

vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri 74.60 se vpiše vrovanje, razen
poizvedovalnih dejavnosti.

Rg-112196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04206 z dne 18. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29560/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198858
Firma: MODRI MAKS, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: MODRI MAKS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zajc Branka, Ljubljana,

Trebinjska 4, vstop 4. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Aleš, Ljubljana, Vodnikova 8,
imenovan 4. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2640 Proi-
zvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 4521 Splošna gradbena dela; 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;
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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
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menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Pri šifri 51.18 je izvzeta prodaja farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-112199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04169 z dne 13. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29552/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198823
Firma: RONDA TAXI, d.o.o., podjetje

za transport in turizem
Skrajšana firma: RONDA TAXI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina

c. VI/35
Osnovni kapital: 2,706.600 SIT
Ustanovitelj: Dizdarević Mehmed, Ig

443, vstop 31. 7. 1997, vložek 2,706.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dizdarević Muhamed, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnik Molek
Dušan, Borovnica, Cesta pod goro 20, ki
kot tehnični direktor zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 31. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60220 Storitve taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-112204
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03098 z dne 11. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29479/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196120
Firma: COMPAREX, Informacijski si-

stemi, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPAREX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: COMPAREX INFORMA-

TIONSSYSTEME GMBH, Mannheim, Gott-
lieb-Daimler-Str. 10, vstop 26. 5. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Schade Armin, Nemčija, Dirmsteim,
ki zastopa družbo brez omejitev, in proku-
ristka Močan Lea, Ljubljana, Podlimbarske-
ga ulica 11, imenovana 26. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.

Rg-112205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00902 z dne 27. 6. 1997 pri subjektu
vpisa MEDITRONIC, družba za inženiring
in trgovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ce-
sta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21033/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5699797
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bohinc Franc, razrešen 30. 10.
1996; direktor Kiauta Tomaž, dr., Ljublja-
na, Gosposvetska 4, imenovan 11. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-112206
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03115 z dne 27. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29413/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196146
Firma: MEGACIKLON, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGACIKLON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slapar Gregor, Ljubljana, Pu-

hova 7, vstop 23. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slapar Gregor, imenovan 23. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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 pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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-
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naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 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; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri 51.18 so izvzeti farmacevtski iz-
delki.

Rg-112210
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00943 z dne 26. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DAVČNO SVETOVANJE, podjetje za
davčno svetovanje in knjigovodstvo,
d.o.o., Ljubljana, Prekmurska 6, sedež:
Prekmurska 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22340/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, deleža, dejavnosti, zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5747651
Firma: NOMINALA, podjetje za davč-

no svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Prekmurska 6

Skrajšana firma: NOMINALA, d.o.o.,
Ljubljana

Ustanoviteljica: Kemperl Ivana Vanja,
Ljubljana, Vodnikova 8, vstop 18. 3. 1993,
vložek 1,511.330 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kemperl Katarina, izstop 5. 2.
1997.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kemperl Katarina, razrešena 5. 2.
1997; Kemperl Ivana Vanja, razrešena 5. 2.
1997 kot direktorica in imenovana za druž-

benico, ki zastopa družbo neomejeno, in
direktor Zavrl Božidar Franc, Ljubljana, Pu-
hova ul. 12, imenovan 5. 2. 1997, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 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; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1997.

Rg-112211
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03088 z dne 26. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196103
Firma: MALEŠKIĆ IN DRUŽBENIK, sli-

kopleskarstvo-fasaderstvo, d.n.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 42

Skrajšana firma: MALEŠKIĆ IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 42
Ustanovitelja: Maleškić Mustafa in Ma-

lešković Elizabeta, oba iz Ljubljane, Trubar-
jeva 42, vstopila 27. 5. 1997, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maleškić Mustafa, imenovan 27. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1997: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-112213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03065 z dne 24. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29397/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196081
Firma: WIENERBERGER, proizvodnja

opečnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: WIENERBERGER,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FPK CORPORATION, B.V.,

Rotterdam, Wijnhaven 3b, vstop 19. 5.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Christof Domenig, Dunaj, Ettinghau-
sengasse 2-4, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Košat Benjamin, Ruše, Fal-
ska 42, imenovan 15. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2624 Proi-
zvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
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Dajanje lastnih nepremičnin 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.;
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 pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-112216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03051 z dne 18. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29361/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1197061
Firma: GAZETA – PIRC IN OSTALI,

podjetje za založništvo, marketing in ob-
likovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: GAZETA – PIRC IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1360 Vrhnika, Idrijska 42
Ustanovitelja: Pirc Karlo in Kavšek Ser-

geja, oba iz Ljubljane, Ob žici 7, vstopila 5.
5. 1997, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pirc Karlo in družbenica Kavšek Ser-
geja, ki zastopata družbo neomejeno, ime-
novana 5. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 2211
Izdajanje 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; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 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; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 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; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-112217
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03092 z dne 18. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29362/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196111
Firma: EUROMETALL, trgovina in in-

ženiring, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: EUROMETALL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Žlebe 3e
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Petrina Bojan in Petrina

Peter, oba iz Medvod, Žlebe 3e, vstopila
23. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrina Bojan, imenovan 23. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 1596
Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 50302 Trgovina na drob-
no 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; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-112218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00205 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa TAU, Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tbilisijska 85,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dele-
žev, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnikov in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5697760
Ustanovitelji: AGROPRO, d.o.o., in Ko-

vačec Matjaž, izstopila 24. 12. 1996; Jan
Jernej, Ljubljana, Glavarjeva 12, Keržan
Sandi Aleksander, Gozd Martuljek, Na bre-
gu 3, Popovič Robert, Ljubljana, Saškova
12, Šetina Iztok, Kranjska Gora, Podkoren
86, in Babič Milan, Ljubljana, Tratnikova 18,
vstopili 24. 12. 1996, vložili po 165.675
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovačec Matjaž, razrešen 24. 12.
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1996; Sluga Jurij, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 136, razrešen 24. 12. 1996 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 24. 12. 1996.

Rg-112219
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00249 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu
vpisa DIET, Dietetična posvetovalnica,
d.o.o., sedež: Cigaletova 11, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17260/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, zastopnika in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5918014
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva

ulica 2
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križaj Luka, Ljubljana, Celovška ce-
sta 143, imenovan 9. 1. 1997, zastopa
družbo do zneska 5.000 DEM tolarske pro-
tivrednosti brez omejitev, nad tem zneskom
pa s soglasjem družbenika.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 9. 1. 1997.

Rg-112220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05604 z dne 13. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SPEAK IT, mednarodne poslovne
komunikacije, Heintzman & Heintzman,
d.n.o., sedež: Trubarjeva ulica 4, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/25205/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5832136
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Fekonja Borut, razrešen 24. 10.
1996; prokuristka Fekonja Julija, Putj, Ul.
25. maja 3, imenovana 24. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 6. 5. 1997.

Rg-112221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04756 z dne 12. 6. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29330/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Novi Gorici, spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanovitelja, deležev in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5363098
Firma: HIDRIA TRADING, Mednarod-

na trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HIDRIA TRADING,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Nazorjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gnezda Vladimir, Idrija, Ni-

kolaja Pirnata 10, Krapš-Rejc Andrejka, Idri-
ja, Zupančičeva 11, Lapajne Dušan, Idrija,
Gorska pot 26, Petek Goran, Idrija, IX. kor-
pusa, Svetlik Edvard, Idrija, Grilčeva 32, in
Zajc Franc, Idrija, Prelovčeva 1, vstopili 22.
2. 1990, vložili po 218.750 SIT, ter HIDRIA
TRADING, d.o.o., Mednarodna trgovina,
Ljubljana, Nazorjeva 6, vstopila 29. 12.
1995, vložila 187.500 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Krapš-Rejc Andrejka, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnik Lapajne
Dušan, ki kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 22. 2.
1990.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
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kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov; 6712
Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
pod vl. št. 1/836/00.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 19. 1. 1996.

Rg-112223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03069 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa GRADIUM, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Preglov trg 15, sedež: Preglov trg
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris zastopnika in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5793815
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

družbenici Nose Barbari, ki je bila razreše-
na 28. 4. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 26. 5. 1997.

Rg-112227
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00936 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu
vpisa SURFTECH, Trgovina na debelo in
proizvodnja kemikalij, d.o.o., sedež: Rob-
bova 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in zastopnikov ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5874106
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 24
Ustanovitelji: Schuh Otto, izstopil 12. 12.

1996, Goršek Aleksandra, izstopila 10. 1.
1997; Thomas Mark, Spital am Pyhrn 204,
in Mark Rudolf, Windischgarsten, vstoila
10. 1. 1997, vložila po 790.913 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Schuh Otto in prokuristka Goršek

Aleksandra, razrešena 16. 1. 1997; direk-
tor Mark Thomas, Spital am Pyhrn 204, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Zupančič Angela, Ig 344, imenovana
16. 1. 1997.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 6. 5. 1997.

Rg-112228
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00167 z dne 4. 6. 1997 pod št. vložka
1/29302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1123777
Firma: SULKO INŽENIRING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakin Sergio, Gorica, Via

Buonarroti 8, vstop 8. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jakin Sergio, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Jakin Silvan, Vrhnika,
Gabrče 25, imenovana 8. 1. 1997.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 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; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-112236
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03578 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu
vpisa ŠAVRIČ TRADE, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta Ljub-
ljanske brigade 25, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14245/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5541123
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gjud Tomislav, razrešen 16. 6. 1997;
direktor Krošelj Vladimir, Artiče, Arnovo se-
lo 12a, imenovan 17. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-112237
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00757 z dne 11.8. 1997 pri subjektu
vpisa RESULT, računalniški sistemi,
d.o.o., sedež: Lepi pot 25, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5335205
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovškova

cesta 4.

Rg-112238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00802 z dne 25. 8. 1997 pri subjektu
vpisa D & D SETI, podjetje za predelavo
papirja, d.o.o., sedež: Seničica 5, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/03514/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in akta o ustanovitvi z dne 21. 8.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5314518
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob železni-

ci 16.

Rg-112239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01573 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MAKEDO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija
36b, 1420 Trbovlje, pod vložno št.
1/21358/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in druž-
bene pogodbe ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724040
Firma: DORJA, trgovsko podjetje,

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

ljana
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Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-
ljanskih brigad 23

Dejavnost, vpisana 12. 8. 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, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5.3. 1997.

Rg-112241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01625 z dne 14. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DEM, podjetje za svetovanje, po-
sredovanje, zastopanje in trgovino,
d.o.o., sedež: Šifrerjeva ulica 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03493/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336104
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Filipovič Slavko, Ljubljana,

Šifrerjeva 17, vstop 5. 10. 1993, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 14. 8. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-

cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, 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,
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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 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem.

Rg-112243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01649 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa EK-MARKET, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vidovdanska
9, sedež: Vidovdanska 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo us-
tanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5652260
Ustanovitelji: Ermenc Zlata in Košir Ana,

izstopili 11. 3. 1997; Ermenc Tomaž, Ljub-
ljana, Trnovska 10, in Košir Janez, Ljublja-
na, Trnovski pristan 6, vstopila 28. 7. 1992,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-112247
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02655 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu
vpisa DARMAL, družba za posredovanje
v prometu z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Medvedova cesta 28,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža,
zastopnika, naslova ustanovitelja in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5407311
Ustanovitelji: Mulec Darko, Ljubljana, Ku-

naverjeva 3, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,547.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Lah Mateja, izstop 5. 5. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mulec Darko, imenovan 27. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Lah Mateja, razrešena 5.5. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1997.

Rg-112250
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03206 z dne 12. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29545/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1196286
Firma: G.R.B. ROTAR & COMPANY, tr-

govina, storitve, proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: G.R.B., ROTAR & COM-

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova 11
Ustanovitelji: Brzin Jože, Ljubljana, Pod

topoli 52, Gabrijelčič Samo, Ljubljana, Ci-
galetova ulica 11, in Rotar Andrej, Ljublja-

na, Cesta v Zgornji log 59, vstopili 12. 5.
1997, vložili po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rotar Andrej, ki zastopa družbo brez
omejitev, zastopnik Brzin Jože, ki zastopa
družbo brez omejitev, kot pomočnik direk-
torja, in prokurist Gabrijelčič Samo, imeno-
vani 12. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1430 Pridobivanje mineralov za kemij-
sko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih
gnojil; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvod-
nja drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in du-
šikovih spojin; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
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javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 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; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90005 Druge storitve javne higiene;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-112252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03568 z dne 26. 8. 1997 pri subjektu
vpisa P & AN, d.o.o., družba za trgovino,
Šeškova 14, Ribnica, sedež: Šeškova
14, 1310 Ribnica, pod vložno št.
1/29059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1121111
Ustanovitelj: Andoljšek Pavel, izstop

17. 6. 1997; Petek Janez, Dolenja vas, Li-
povec 7, vstop 20. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Andoljšek Pavlu, ki je bil razrešen
17. 6. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 6. 1997.

Rg-112254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04281 z dne 19. 8. 1997 pri subjektu
vpisa GLOBUS MARINE INTERNATIO-
NAL, podjetje za mednarodno poslova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 130, se-
dež: Celovška 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20225/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deležev, zastopnika, naslova zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5688264
Ustanovitelji: Bahl Ankush in Adamič-

Bahl Meta, izstopila 11. 7. 1997; Gričar
Vito, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 12, in Mi-
loševič-Ličan Slobodan, Ljubljana, Moškri-
čeva ulica 40, vstopila 27. 10. 1994, vloži-
la po 784.799,60 SIT, ter Valentinčič Bo-
rut, Sečovlje, Parecag 10b, vstopil 30. 9.
1996, vložil 392.399,80 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bahl Ankush, razrešen 11. 7. 1997;
zastopnik Miloševič-Ličan Slobodan, ime-
novan 27. 10. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 7. 1997.

Rg-112255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04283 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa PLUT, Podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo in storitve, d.o.o., Ljubljana Po-
lje, sedež: Sneberska c. 118, 1260 Ljub-
ljana Polje, pod vložno št. 1/19297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1190563
Firma: PLUT, Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLUT, d.o.o.
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Seno-

žeti
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plut Jože, vstopil 28. 7.

1992, in Plut Roman, vstopil 23. 6. 1997,
oba iz Ljubljane, Polje, Sneberska 118, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plut Roman, imenovan 23. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, in Plut Jože,
razrešen 23. 6. 1997 kot direktor in imeno-
van za prokurista.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje žele-
za; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih 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.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3542 Pro-

izvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 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 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-112256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04313 z dne 25. 8. 1997 pod št.
vložka 1/08338/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
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Matična št.: 5406986002
Firma: HERMES SOFTLAB, program-

ska oprema, d.o.o. – podružnica Mari-
bor

Skrajšana firma: HERMES SOFTLAB,
d.o.o. – podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Kardeljeva 100
Ustanovitelj: HERMES SOFTLAB, Pro-

gramska oprema, d.o.o., Ljubljana, Litijska
51, vstop 8. 7. 1997, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tomaž Schara, Ljubljana, Vipavska
23, imenovan 9. 7. 1997, kot vodja po-
družnice zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-112257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04322 z dne 22. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29572/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199102
Firma: KLOPČIČ, gostinstvo, turizem

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Pot za Bistri-

co 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Klopčič Dušan, vložil

1,200.000 SIT, Klopčič Dragica, vložila
150.000 SIT, in Klopčič Renata, vložila
150.000 SIT, vsi iz Domžal, Pot za Bistrico
37, vstopili 9. 7. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klopčič Dušan, imenovan 9. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 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, 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 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.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
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la in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-112259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04333 z dne 26. 8. 1997 pri sub-
jektu vpisa CONTO, inženiring, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Leta-
liška 30, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5403430
Ustanovitelja: Kovačič Božidar, izstopil

18. 7. 1997; Goršič Marjan, Grosuplje, Št.
Jurij 131, in Babnik Kristina, Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 68, vstopila 18. 7. 1997,
vložila po 1,132.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kovačič Božidar, razrešen 18. 7.
1997; direktor Goršič Marjan, ki zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Babnik
Kristina, imenovana 18. 7. 1997.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 7. 1997.

Rg-112260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04334 z dne 25. 8. 1997 pri subjektu
vpisa HERMES SOFTLAB, programska
oprema, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska
51, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5406986
Osnovni kapital: 183.902.838 SIT
Ustanovitelji: Bric Rudi, Ljubljana, Mo-

krška 15, Kuščer Andrej, Ljubljana, Zaloška
78a, Zagorc Zoran, Nova Gorica, Podgrča
36, in Schara Tomaž, Ljubljana, Vipavska
23, ki so vstopili 25. 7. 1993, ter Wetland
Karlheinz, ZR Nemčija, Herrenberg Ulrich-
weg 11, ki je vstopil 18. 3. 1993, vložili po
36,780.567,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1997.

Rg-112261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04353 z dne 25. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MAVSAR, stanovanjski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Gorazdova 19, sedež:
Gorazdova 19, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16431/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5592445
Ustanoviteljica: Mavsar Franc Branko, iz-

stop 15. 7. 1997; Mavsar Martina, Ljublja-
na, Gorazdova 19, vstop 15. 7. 1997, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavsar Franc Branko, razrešen 15.
7. 1997; direktorica Mavsar Martina, ime-
novana 15. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, 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.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, 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; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z resta-



Stran 2082 / Št. 19 / 12. 3. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih 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; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 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 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 de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 7. 1997.

Rg-112262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04367 z dne 12. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29544/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1199021
Firma: ADRIA CONTAINER EAST, med-

narodna logistika in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma. ADRIA CONTAINER

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Peter, Portorož,

Stara cesta 5b, in Topalovič Magda, Škoflji-
ca, Dolenjska cesta 381, Lavrica, vstopila
17. 7. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Topalovič Magda, imenovana
17. 7. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-112263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04454 z dne 13. 8. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29556/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1213229
Firma: IMOS GEA, okoljevarstveni in-

ženiring, svetovanje in projektiranje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: IMOS GEA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika. družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelji: IMOS, Združena industrij-

ska gradbena podjetja, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vložil 6,600.000 SIT, REGAL –
Trgovina, d.o.o., Murska Sobota, Arhitekta
Novaka 13, vložil 4,200.000 SIT, Vogrič
Marko, Logatec, Tomšičeva ulica 5, vložil
600.000 SIT, in Zupančič Tadej, Ljubljana,
Žaucerjeva ulica 2, vložil 600.000 SIT –
vstopili 22.7. 1997, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vogrič Marko, ki pri sklenitvi pravne-
ga posla z vrednostjo nad 10,000.000 SIT
zastopa družbo skupaj s prokuristko, in pro-
kuristka Urankar Nada, Laško, Pot na Grad
4, imenovana 22. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
lišč; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbe-
ne namene; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s

plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij 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; 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-
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strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
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.; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6030
Cevovodni transport; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-

nje o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, seži-
ganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih park-
ov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kultur-
ne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 953 Dejavnost botaničnih
in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-112264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04661 z dne 28. 8. 1997 pri subjektu
vpisa IZSEK KOŠENINA IN OSTALI, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.n.o., se-
dež: Spodnja Senica 17a, 1215 Medvo-
de, pod vložno št. 1/27891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, ustanovitelja, zastopnika, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5895626
Firma: IZSEK KOKELJ IN OSTALI, pro-

izvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: IZSEK KOKELJ IN

OSTALI, d.n.o.

Sedež: 1215 Medvode, Sora 58
Ustanovitelj: Košenina Mateja, izstop

21. 7. 1997; Kokelj Ivan, Medvode, Sora
58, vstop 21. 7. 1997, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
šenina Mateja, razrešena 21. 7. 1997; Ko-
šenina Andrej, Medvode, Spodnja Senica
17a, razrešen 21. 7. 1997 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenik Ko-
kelj Ivan, imenovan 21. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1997: 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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1997.

Rg-112266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00273 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446546
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Eisenprobst Hans Peter,
Salzburg, Kuehbergstrasse 22a, imenovan
17. 12. 1996, ki vedno lahko podpisuje
skupaj z enim članom direktorija.

Rg-112267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03172 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu
vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.,
Ljubljana, Podružnica Maribor, sedež:
Strossmayerjeva 26, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/25578/01 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5860571065
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Poštrak Stanislav, razrešen 12. 11.
1996; Mesarič Črtomir Ivan, Maribor, Gle-
dališka 8, razrešen 11. 12. 1996 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja podružni-
ce, ki zastopa podružnico z omejitvami pri:
sklepanju kratkoročnih naložbenih poslov z
velikimi gospodarskih družbami bonitete A z
odobrenim limitom kratkoročnih naložb v vi-
šini posamične naložbe nad 5-25 mio SIT v
okviru limita, sklepanju kratkoročnih nalož-
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benih poslov s srednjimi gospodarskimi
družbami bonitete A z odobrenim limitom
kratkoročnih naložb v višini posamične na-
ložbe nad 2-10 mio SIT v okviru limita, skle-
panju kratkoročnih naložbenih poslov z ma-
limi gospodarskimi družbami in fizičnimi ose-
bami, ki opravljajo pridobitno dejavnost kot
svojo izključno dejavnost, bonitete A z odo-
brenim limitom kratkoročnih naložb v višini
posamične naložbe nad 0,8 mio SIT v okvi-
ru limita, sklepanju kratkoročnih naložbenih
poslov z občinskimi institucijami, javnimi
podjetji, ustanovami in društvi ter tujimi prav-
nimi osebami, nerezidenti, razen tujih bank
in finančnih organizacij, z odobrenim limi-
tom kratkoročnih naložb v višini posamične
naložbe nad 2-10 mio SIT v okviru limita,
dajanju kratkoročnih posojil prebivalstvu z
boniteto A in B do 50.000 DEM, dajanju
dolgoročnih posojil prebivalstvu z boniteto
A in B do 100.000 DEM, pobotu terjatev iz
naslova bančnih poslov do 1,000.000
DEM, sklepanju pogodb o oskrbi podružni-
ce s potrošnim materialom in storitvami v
neposredno – lokalno organiziranem oskr-
bovalnem procesu do 10.000 DEM, vlaga-
nju in umikanju tožb, pripoznavanju tožbe-
nih zahtevkov iz naslova bančnih poslov do
1,000.000 DEM.

Rg-112269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06719 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu
vpisa AMIDAS, jezikovno informacijski
servis, d.o.o., podjetje za trgovino neži-
vilskih proizvodov, informacijski inženi-
ring, svetovanje, storitve..., Ljubljana, se-
dež: Židovska steza 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504643
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šušnik Dejan, razrešen 6. 12. 1996;
Žagar Iztok, Ljubljana, Viška 56a, razrešen
6. 12. 1996 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1996.

Rg-112270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03802 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu
vpisa CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena
investicijska družba, Ljubljana, oziroma
v angleškem jeziku: CAPINVEST 2 joint
stock company Authorized Investment
Found, Ljubljana, sedež: Pražakova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5941075
Osnovni kapital: 575,835.000 SIT
Sprememba statuta z dne 20. 6. 1997.

Rg-112271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00211 z dne 22. 8. 1997 pri subjektu
vpisa G-IM-EX, Podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, transport, turizem in go-
stinstvo, p.o., Cernik, Rokova 74, Repub-
lika Hrvatska, Podružnica Ljubljana, se-
dež: Dolenjska cesta 184, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5865387
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mitrovič Tomislav, Ljubljana, Vošnja-
kova 4a, ki od 15. 11. 1994 zastopa po-
družnico brez omejitev; direktor Gruden
Maurice Roman, razrešen 15. 11. 1994.

Rg-112272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03918 z dne 21. 8. 1997 pri subjektu
vpisa Kmečka družba za upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.d., Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5834457
Člana nadzornega sveta: Smrkolj Ciril in

Bojc Janez, izstopila 1. 7. 1997; Grešovnik
Boža in Frelih Leopold, vstopila 1. 7. 1997.

Rg-112273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05043 z dne 21. 8. 1997 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, se-
dež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446546
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

skupnemu prokuristu Angelides Heinrichu,
ki je bil razrešen 30. 9. 1996.

Rg-112275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00922 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa TISKARNA KOČEVSKI TISK, p.o.,
sedež: Ljubljanska c. 18a, 1330 Kočev-

je, pod vložno št. 1/00585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, uskladitev dejavnosti,
člane nadzornega sveta, firmo, ustanovite-
lje in datum za zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5049369
Firma: TISKARNA KOČEVSKI TISK,

d.d. Kočevje
Skrajšana firma: KOČEVSKI TISK, d.d.,

Kočevje
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 115,073.000 SIT
Ustanovitelji: Okrajni odbor SZDL Kočev-

je, izstopil 20. 9. 1996; Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
11,507.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložil 17,068.000
SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 23,015.000 SIT, udeleženci
interne razdelitve, vložili 22,379.000 SIT,
in udeleženci notranjega odkupa, vložili
41,104.000 SIT, vstopili 20. 9. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bartolme Franc, Kočevje, Kočevska
c. 85a, ki od 20. 9. 1996 kot začasni direk-
tor delniške družbe zastopa le-to brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Kovačič Tomaž,
Škulj Vladimir, Tomše Rajko, Corl Dušan,
Orlovič Dušanka in Brinc Marjan, vstopili
20. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 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; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja agencije št. LP 00871/00334
– 1997/BR z dne 11. 2. 1997.

NOVA GORICA

Rg-115304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00962 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa KITCOM, Inženiring, tr-
govina, zastopstva, d.o.o., Vrtojba, se-
dež: Griči 3, Vrtojba, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01300/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5422493
Firma: KITCOM, Mednarodna trgovi-

na in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: KITCOM, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Vr-

tojbenska cesta 12.

Rg-115305
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00963 z dne 12. 11. 1997
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pri subjektu vpisa EKO, d.o.o., Raziskave
in razvoj Nova Gorica, sedež: Lemutova
6, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5298326
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4531 Električne inšta-
lacije; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnolo-
gije; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraže-
vanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Rg-115306
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00364 z dne 13. 11. 1997
pod št. vložka 1/03745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani in
spremembo družbene pogodbe z dne 9. 1.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Firma: SLOVENSKI PLINOVODI, Pod-

jetje za projektiranje, izgradnjo ter di-
stribucijo plina, d.o.o.

Skrajšana firma: SLOVENSKI PLINOVO-
DI, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica 25.
maja 1b

Osnovni kapital: 895,781.942 SIT
Ustanovitelji: SKB – NEPREMIČNINE &

LEASING, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54,
vstop 18. 10. 1993, vložek 4,478.909,71
SIT, odgovornost: ne odgovarja; METANO-
DOTTI PADANI S.P.A., Rovigo, Viale Delle
Industrie 9, vstop 30. 7. 1992, vložek
81.434,72 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; COSTRUZIONI DONDI S.P.A., Rovigo
Viale Delle Industrie 9, vstop 30. 7. 1992,
vložek 891,221.597,57 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Tomaž, Solkan, Soška 24a, vs-
top 16. 10. 1992, zastopa družbo z omeji-
tvami: za podpis pogodb o koncesiji mora
imeti soglasje upravnega odbora; v okviru
podpisanih pogodb o koncesiji pa skrbi za
organiziranje in realizacijo vseh aktivnosti,
ki so potrebne za realizacijo podpisanih po-
godb o koncesiji in v tem okviru tudi sklepa
pogodbe ne glede na višino zneska; v vseh

drugih zadevah lahko sklepa pogodbe do
višine 20,000.000 ITL oziroma do te višine
v drugi valuti, preračunano po dnevnem pov-
prečnem menjalnem tečaju poslovnih bank
v Sloveniji.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani na
registrskem vložku št. 1/19885/00 s fir-
mo: SLOVENSKI PLINOVODI, Podjetje za
projektiranje, izgradnjo ter distribucijo pli-
na, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 11.

Rg-115308
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00969 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa CONSTRUCTA, Podjet-
je za consulting, projektiranje in nadzor,
d.o.o., Idrija, sedež: Arkova 12, 5280
Idrija, pod vložno št. 1/01767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5535000
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga 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; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja in tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.

Rg-115309
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00957 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa GIMNAZIJA TOLMIN,

Javni vzgojnoizobraževalni zavod, p.o.,
Tolmin, sedež: Dijaška 12b, 5220 Tol-
min, pod vložno št. 1/01753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanovitelja, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5272661
Firma: GIMNAZIJA TOLMIN
Ustanovitelj: Občina Tolmin, izstop 22. 5.

1997; Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20, vstop 22. 5. 1997, odgovor-
nost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lipušček Radovan, Tolmin, Gregor-
čičeva 5, razrešen 22. 1. 1997 kot v.d.
ravnatelja ter imenovan za ravnatelja, ki za-
stopa gimnazijo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 8021 Srednješolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Sklep o ustanovitvi z dne 22. 5. 1997.

Rg-115310
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00248 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa SPLOŠNA KMETIJSKA
ZADRUGA ZALOŠČAN, p.o., Zalošče, se-
dež: Zalošče 10, 5294 Dornberk, pod
vložno št. 1/00654/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
zadrugah, spremembo firme in sedeža, ka-
pitala, članov zadruge, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5341884
Firma: ZALOŠČAN, Splošna kmetijska

zadruga, z.o.o.
Sedež: 5294 Dornberk, Zalošče 12a
Osnovni kapital: 8.400 SIT
Ustanovitelji: Rojc Jožef, izstop 29. 12.

1995; Baša Rafael, izstop 6. 4. 1991; Trat-
nik Andrej, izstop 5. 5. 1991; Rojc Lovrenc,
Dornberk, Zalošče 38, vstop 6. 2. 1990,
vložek 2.100 SIT, Saksida Jožef, Dornberk,
Zalošče 12a, vstop 6. 2. 1990, vložek
2.100 SIT, Slejko Anton, Dornberk, Zaloš-
če 6a, vstop 6. 2. 1990, vložek 2.100 SIT,
Slejko Davorin, Dornberk, Zalošče 29d, vs-
top 2. 3. 1991, vložek 2.100 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rojc
Jožef, razrešen 20. 12. 1994 kot začasni
poslovodja, direktor Saksida Jožef, razre-
šen 10. 1. 1997 in imenovan za predsedni-
ka zadruge, ki zadrugo zastopa brez omeji-
tev, za najemanje kreditov, zastavljanje ali
obremenjevanje zadružnega premoženja pa
mora imeti soglasje vseh članov zadruge.

Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
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semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 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; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah.

Rg-115311
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00070 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa PELIKAN, Turizem – po-
sredništvo, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Vojkova 61, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02915/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo imena in sedeža družbe, spremem-
bo zastopnika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5732778
Firma: PELIKAN, Turizem – posred-

ništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PELIKAN, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Kidričeva 9

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebek Tomaž, Črniče, Črni-

če 83, vstop 9. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebek Tomaž, razrešen 19. 12.
1994; direktor Rebek Milan, Črniče, Črni-
če 82, imenovan 19. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 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 promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-115313
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00974 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRA-
NA ERJAVCA, NOVA GORICA, sedež: Ki-
dričeva 36, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00208/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5221625
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-115314
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00978 z dne 17. 11. 1997

pri subjektu vpisa IN MEDIA, Trgovina,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, sedež: V mlinu 3, 5290 Šem-
peter pri Gorici, pod vložno št.
1/02384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5608635
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:

1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2215 Drugo založništvo; 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; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3520 Proizvodnja železniških in drugih
tirnih vozil; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Te-
lekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-115315
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00920 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa PIS FURLAN, Proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Podna-
nos, sedež: Poreče 16, 5272 Podnanos,
pod vložno št. 1/03351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenika in spremembo dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5832195
Osnovni kapital: 1,500.208 SIT
Ustanovitelj: Premrl Lucijan, Podnanos,

Orehovica 4, vstop 25. 4. 1994, vložek
280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: nabava,
predelava, dodelava in montaža stekla in
izdelkov iz stekla.

Rg-115316
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00623 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa IDEAL, Modna konfek-
cija Nova Gorica, d.o.o., sedež: Cesta
25. junija 25, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00969/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.d., spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremem-
bo zastopnika in nadzorni svet s temile po-
datki:

Matična št.: 5040078
Firma: IDEAL, Modna konfekcija No-

va Gorica, d.d.
Skrajšana firma: IDEAL Nova Gorica,

d.d.
Pravnoorg. oblika. delniška družba
Osnovni kapital: 186,420.000 SIT
Ustanovitelji: Ljubljanska banka, Komer-

cialna banka Nova Gorica, d.d., izstop 5. 9.
1994; 143 delavcev podjetja IDEAL, ki so
na prilogi 2, izstop 9. 12. 1994; AIDI, Pod-
jetje za trgovino, zastopanje in storitve,
d.o.o., Bovec, Industrijska 2, vstop 5. 9.
1994, vložek 147,942,912 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cencič Vida, Nova Go-
rica, Cankarjeva 82, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 484,692 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Filej Aleksander, Anhovo, Ložice 8,
vstop 16. 8. 1992, vložek 652.470 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Florjančič Da-
nilo, Grahovo ob Bači, Grahovo ob Bači
39, vstop 5. 7. 1993, vložek 447.408 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kovic Ivica, No-
va Gorica, Cesta 25. junija 15, vstop 5. 7.
1993, vložek 671.112 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kostantino Ivanka, Nova Go-
rica, Cankarjeva 58, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 559.260 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kofol Marija, Nova Gorica, XXX. divizi-
je 72, vstop 5. 7. 1993, vložek 727.038
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lovišček
Bojana, Anhovo, Vojkova 78, vstop 5. 7.
1993, vložek 503.334 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Novak Anamarija, Anhovo, Uli-
ca talcev 10, vstop 5. 7. 1993, vložek
484.692 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pavšič Romana, Kanal, Levpa 93, vstop 5. 7.
1993, vložek 93,210 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Podberšič Marija, Grgar, Bate 31,
vstop 5. 7. 1993, vložek 577.902 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jermol Matejka,
Šempas, Ozeljan 67, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 93,210 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šuligoj Zorka, Šempeter pri Gorici, Obmejna
4, Vrtojba, vstop 5. 7. 1993, vložek 540.618
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodopivec
Danilo, Ajdovščina, Žapuže 14, vstop 5. 7.
1993, vložek 689.754 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Silič Ivo, Tolmin, Zatolmin 64d, raz-
rešen 17. 6. 1997 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Božič Irena,
Matjaševič Ivan, Čibej Valerija, Hadalin Zo-
rana in Kos Adrijana, vsi vstopili 17. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-115317
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01882 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa HELP, Tehnično infor-
macijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Vipavska 65, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00537/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in pripojitev družbe FORM,
d.o.o., Nova Gorica s temile podatki:

Matična št.: 5316529
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Šinigoj Sonja, Nova Gori-

ca, Vipavska 65, vstop 16. 12. 1989, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šinigoj Sonja, imenovana 16. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pripojitev družbe FORM, Tehnološko in-
formacijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica
na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
30. 11. 1994.

Rg-115318
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01881 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa FORM, TEHNOLOŠKO
INFORMACIJSKI INŽENIRING, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Vipavska cesta 65,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02549/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi HELP, d.o.o.,
Nova Gorica s temile podatki:

Matična št.: 5628962
Firma: FORM, Tehnološko informacij-

ski inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FORM, d.o.o., Nova

Gorica

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Pripojitev k družbi HELP, Tehnično in-

formacijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
Vipavska cesta 65, Nova Gorica, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 30. 11. 1994.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-115319
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00843 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa VENTO-VENETO, Člo-
vek in varno življenje, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Kajuhova 4, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/01418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5491746
Firma: VENTO-VENETO, Človek in var-

no življenje, d.o.o.
Skrajšana firma: VENTO-VENETO,

d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Stjenkova 20.

Rg-115320
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00983 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa SYSPIK, Sistemi za po-
slovanje, informacije in komunikacije,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Prešernova
9, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5301602
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-

ska ulica 37
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 6521 Finančni
zakup (leasing); 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; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
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tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-115321
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00989 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa AVTOPROMET GORICA,
Tovorni promet, d.d., Nova Gorica v ste-
čaju, sedež: Cesta 25. junija 1a, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izbris
vpisov v zvezi s stečajnim postopkom, spre-
membo firme, skrajšane firme, izstop in
vstop družbenikov in izbris zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5143446
Firma: AVTOPROMET GORICA, Tovor-

ni promet, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: TOVORNI PROMET,

d.d., Nova Gorica
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, izstop
5. 11. 1997; Odškodninski sklad, izstop
5. 11. 1997; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., izstop 5. 11. 1997; udeleženci
interne razdelitve, izstop 5. 11. 1997;
AVTO-PRO-NET GORICA, Družba za med-
narodni transport, d.o.o., Nova Gorica, Ce-
sta 25. junija 1a, vstop 5. 11. 1997, vložek
245,280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Stojan Zorn, Šempeter, Ob-
mejna cesta 58, razrešen 5. 11. 1997.

Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča
opr. št. St 11/96 z dne 5. 11. 1997 se
vpiše: 1. Stečajni postopek zoper prodano
pravno osebo Avtopromet Gorica, Tovorni
promet, d.d., Nova Gorica se ustavi, nada-
ljuje pa se zoper stečajno maso; 2. Iz sod-
nega registra se pri dolžniku izbrišejo vsi
vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.

Rg-115322
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00988 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KANAL, sedež: Gradnikova 25, 5213 Ka-
nal, pod vložno št. 1/00087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089018
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-115323
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00986 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MILOJ-
KE ŠTRUKELJ NOVA GORICA, sedež:
Delpinova 7, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00077/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodiša razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5089352
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-115326
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00256 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa FININVEST, Opravljanje

svetovalnih in drugih poslov, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Kidričeva 11, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491835
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:

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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-115327
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00833 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa UFF, Lesna industrija
Bovec, d.o.o., sedež: Industrijska cona
4, 5230 Bovec, pod vložno št.
1/03273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo
poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5800994
Ustanovitelji: Kravanja Edvin, izstop 17. 6.

1997; Kravanja Boris, Bovec, Dvor 12, vs-
top 1. 3. 1993, vložek 462.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kenda Slavica, Bo-
vec, Dvor 56, Kenda Vladko, Bovec, Dvor
56, Komac Danijel, Bovec, Dvor 47, Makuc
Matjaž, Bovec, Dvor 13, Vencelj Dragica,
Bovec, Brdo 66 in Vitez Vasja, Bovec, Čez-
soča 144 – vsi vstopili 1. 3. 1993, vložili po
168.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-115328
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00990 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa AVTOPROMET GORICA,
Tovorni promet, d.d., Nova Gorica, se-
dež: Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, spremembo dejavnosti in spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5143446
Firma: AVTOPROMET GORICA, Tovor-

ni promet, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOPROMET GORI-

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

govornostjo
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Jovanovič Jelka Marta, Komenda,
Gmajnica 47, imenovana 17. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Lu-
čić Dragiša, Viktring – Klagenfurt, Neudor-
ferstrasse 13a, imenovan 17. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-115328a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00998 z dne 21. 11. 1997
pri subjektu vpisa vpisa AVTOPROMET
GORICA, Tovorni promet, d.o.o., sedež:
Cesta 25. junija 1a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00629/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča popravo sklepa opr.
št. Srg 990/97 z dne 20. 11. 1997 z vpi-
som razširitve dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143446
Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1997:

5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-115329
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00995 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA
VOZNIK, z.o.o., MMP Vrtojba, sedež:
MMP Vrtojba, stavba E 1, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/00196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-115330
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00958 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI CEN-
TER DELTA, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00383/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta z zakonom o
gospodarskih družbah, izstop družbenika,
spremembo firme, skrajšane firme in sede-
ža, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5297885
Firma: IZOBRAŽEVALNI CENTER DEL-

TA, d.o.o.
Skrajšana firma: ICD, d.o.o.
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavče-

va 20
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Ustanovitelj: Nemec Boris, Šempeter,
Bratuževa 3, vstop 28. 11. 1989, vložek
1,651.506 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ISKRA DELTA v stečaju Ljubljana, izstop
3. 10. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mišič Tomo, razrešen 22. 10. 1997;
direktor Nemec Boris, imenovan 22. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finanč-
ni 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; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-115331
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00899 z dne 21. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KANAL, sedež: Gradnikova 25, 5213 Ka-
nal, pod vložno št. 1/00087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5089018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bukovec Franc, Kanal, Partizanska
21, razrešen 23. 7. 1997 in ponovno ime-
novan za zastopnika, ki kot ravnatelj zasto-
pa šolo brez omejitev.

Rg-115337
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/00975 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa JEDRO, Orodjarstvo,
Renče, d.o.o., sedež: Lukežiči 9, 5292
Renče, pod vložno št. 1/01362/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5446384
Firma: JEDRO, Orodjarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: JEDRO, d.o.o.
Sedež: 5292 Renče, Lukežiči 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorič Valter, Renče, Lu-

kežiči 9, vstop 22. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mine-
ralnih izdelkov; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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 pisarniš-
kimi 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-

kup (leasing); 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-115339
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00964 z dne 25. 11.
1997 pod št. vložka 1/03748/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1227084
Firma: METAL WORK, Proizvodnja in

trgovina sestavnih delov, d.o.o.
Skrajšana firma: METAL WORK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5293 Volčja Draga, Vogrsko 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Širok Katja, Grgar, Grgar

65b, vstop 28. 10. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Fratnik Borut, Volčja Draga, Vogrsko
76, imenovan 28. 10. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokuristka Širok Katja,
imenovana 28. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Rg-115341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01002 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa DAMAS, Družba za trgo-
vino, uvoz in izvoz in turistične storitve,
d.o.o., Nova Gorica, pod vložno št.
1/01978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5547229
Ustanovitelj: Damian Damjan, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 59, vstop 1. 12.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Damian Damjan, imenovan 1. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-115342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01003 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa ARSA, Gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Prvačina, sedež: Prvači-
na 89, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/02575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5813395
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Av-

medoski Avmet, razrešen 25. 8. 1997 kot
namestnik direktorja.

Rg-115343
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01012 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa AVIA, Proizvodno in tr-
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govsko podtjetje, d.o.o., Lokavec, sedež:
Lokavec 85, 5270 Ajdovščina, pod vlož-
no št. 1/02883/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5721016
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:

01300 Mešano kmetijstvo; 17540 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 18210 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 36140 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50200
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; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln.

Rg-115344
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01009 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LUCI-
JANA BRATKOVIČA-BRATUŠA, Renče,
sedež: Renče 24, 5292 Renče, pod vlož-
no št. 1/00093/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5089034
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:

60230 Drug kopenski potniški promet.

Rg-115345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 97/01010 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa ILES, Lesna industrija,
d.o.o., sedež: Spodnja Idrija, 5281 Spod-
nja Idrija, pod vložno št. 1/01849/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5530369
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bončina Čar Neda, razrešena
19. 11. 1997; direktor Brus Danilo, Idrija
Grilčeva 24, imenovan 19. 11. 1997, kot
poslovodja-direktor vodi posle družbe in jo
zastopa z omejitvami pri: prodaji, oddaji ali
prevzemu v najem ali zakup sredstev, kate-
rih vrednost presega tolarsko protivrednost
50.000 DEM; dajanju denarnih ali blagov-
nih kreditov, katerih glavnica presega tolar-
sko protivrednost 100.000 DEM; najema-
nju denarnih ali blagovnih kreditov, katerih
glavnica presega tolarsko protivrednost
50.000 DEM; najemanju ali dajanju garan-
cij, poroštev, hipotek in drugih oblik zavaro-
vanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
10.000 DEM; investicijah, ki po vrednosti
presegajo tolarsko protivrednost 10.000
DEM; sklepanju, odpovedi ali spremembi
pravnih poslov izven okvira rednega in obi-
čajnega teka poslovanja družbe, mora imeti
predhodni sklep skupščine družbe.

Rg-115346
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02632 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa CARL & K, Podjetje za
trgovino in gostinstvo, Idrija, d.o.o., se-
dež: Trg M. Tita 9, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/02232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, spremembo sedeža, vstop družbenika
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344948
Firma: CARL & K, Podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CARL & K, d.o.o.
Sedež: 5280 Idrija, Mestni trg 11
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelji: Carl Ljubomir, Idrija, Gor-

ska pot 14, vstop 17. 2. 1992, vložek
693.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Carl Anton, Idrija, Gorska pot 14, vstop
17. 2. 1992, vložek 462.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; KAMŠT, d.o.o., Idri-
ja, Mestni trg 11, vstop 17. 2. 1992, vložek
308.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Konjar Iztok, Idrija, Srebrničeva 3, vstop 11.
9. 1994, vložek 77.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 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); 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.

Vsebina

Sodni register 1933

Celje 1933
Krško 1964
Ljubljana 1973
Nova Gorica 2084
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PREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELPREDPISI O DELOOOOOVNIHVNIHVNIHVNIHVNIH
RAZMERRAZMERRAZMERRAZMERRAZMERJIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,JIH, PLAČAH,
ZAPOSLZAPOSLZAPOSLZAPOSLZAPOSLOOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
IN ZAIN ZAIN ZAIN ZAIN ZAVVVVVARARARARAROOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
ZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMERZA PRIMER
BREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSBREZPOSELNOSTITITITITI
(peta spremenjena in dopolnjena izdaja)

Po novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti bodo zaposleni do-
bivali dodatek za delovno dobo do konca leta 1999, regres za letni dopust pa bo
prihodnje leto znašal 102.000 SIT. To sta samo dve med številnimi novostmi, ki so
objavljene v novi knjižici zbirke predpisov. V njej so zbrani vsi predpisi o delovnih
razmerjih, plačah in zaposlovanju, ki so izšli do 5. septembra 1997.
Tako so poleg veljavnih zakonov o delovnih razmerjih objavljeni tudi:
– zakon o inšpekciji dela
– splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti s tarifno prilogo
– navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
– pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
– predpisi o plačah direktorjev
– predpisi o plačah v državnih organih, javnih zavodih in organih lokalnih skupnosti
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
– pravilniki na področju aktivne politike zaposlovanja in o izplačevanju nadomestil
oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
– pravilnik o štipendiranju
– poglavja novega zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki govorijo o
delovnih razmerjih in plačah
– zakon o zaposlovanju tujcev z novimi navodili za njegovo izvajanje

Cena 3465 SIT (10431)

Pravkar izšlo
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGIO ZEMLJIŠKI KNJIGI
z uvodnimi pojasnili Darje Trček Janež
(druga dopolnjena izdaja)

Prvi slovenski zakon o zemljiški knjigi velja dve leti. Z njegovo pomoč-
jo naj bi do začetka novega tisočletja uredili javno knjigo o stvarnih
pravicah na nepremičninah. Vsi lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v
zemljiško knjigo, morajo do junija leta 2000 predlagati vpis lastninske
pravice.

Pravilnik o vodenju zemljiške knjige in obrazci, ki so tudi objavljeni v
tej knjižici, odgovarjajo na vprašanje, kako naj lastniki predlagajo vpis
svojih nepremičnin in kaj morajo zabeležiti v zemljiškoknjižnih vložkih.
Največ težav je pri vpisu tako imenovane etažne lastnine. Zaradi tega
avtorica uvodnih pojasnil Darja Trček Janež z Ministrstva za pravosod-
je v dopolnjenih uvodnih pojasnilih posebno pozornost namenja prav
vpisu etažne lastnine.

Cena 1050 SIT (10430)

Pravkar izšlo


