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Sodni register
KOPER
Rg-104793
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03220 z dne 10. 2. 1997 pod
št. vložka 1/05257/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5886872
Firma: MUHAREMI, gradbeno podjetje, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: MUHAREMI, d.n.o.,
Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Čežarji, Oljarska
pot 1
Ustanovitelja: Muharemi Lirim, Zagreb,
Hrvaška, Fakultetsko dobro 8, vstop 28.
12. 1994, odgovornost: ne odgovarja; Šegula Dragana, Koper, Nazorjev trg 3, vstop
28. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šegula Dragana, imenovana 28.
12. 1994, kot poslovodja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 2. 1997:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.
Rg-106960
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00640 z dne 27. 3. 1997 pri
subjektu vpisa DINA – Trgovina, turizem
in posredovanje, d.o.o., Koper, sedež:
Ogrlica b. št. 6000 Koper, pod vložno št.
1/02176/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, družbenikov, zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti ter
ustanovnega akta s temile podatki:
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Matična št.: 5499941
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stamenović Miroljub, izstop 4. 6. 1996; Nikolić Ivan in Nikolić Ljubica, oba iz Kopra, Cesta na Markovec 5,
vstopila 4. 6. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stamenović Miroljub, razrešen 4. 6.
1996; direktor Nikolić Ivan, imenovan 22.
7. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Nikolić Ljubica, imenovana 22.
7.1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 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 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 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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na 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
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
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kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, 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 drobno s
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časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112
Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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 (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71402 Dejavnost videotek;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Rg-106980
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00270 z dne 15. 4. 1997 pri
subjektu vpisa I & I – Avtobusni prevozi,
d.d., sedež: Vojkovo nabrežje 32, 6000
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Koper, pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5352657
Vpiše se sklep skupščine z dne 12. 1.
1996, da se osnovni kapital z vložki poveča
za znesek 22,380.000 SIT.
Rg-110203
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00122 z dne 9. 6. 1997 pri
subjektu vpisa SANUS, Trgovinsko podjetje s pomožnimi zdravilnimi sredstvi,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 2, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00754/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5302544
Firma: SANUS – Zobozdravstvene,
okulistične, poslovne in trgovinske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANUS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1997:
85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki.
Rg-110206
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00140 z dne 17. 6. 1997 pod
št. vložka 1/05311/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1122231
Firma: REFAX INTERNATIONAL, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: REFAX INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska ulica 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Taucher Leopold, Baden,
Avstrija, Weilburgstrasse 40, vstop 23. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vavpetič Mitja, Opčine pri Trstu, Via
del Cardi 3, imenovan 23. 2. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1997:
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2751 Litje železa;

2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
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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, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki.
Rg-112790
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02232 z dne 22. 8. 1997 pri
subjektu vpisa KONTO – finančno računovodske in druge storitve, d.o.o., Postojna, sedež: Volaričeva 32, 6230 Postojna, pod vložno št. 1/01604/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5428459
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lipovž Marko, razrešen 1. 9. 1994;
direktorica Lipovž Ivanka, Prestranek, Matenja vas 6a, imenovana 1. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-112807
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00487 z dne 20. 8. 1997 pri
subjektu vpisa CERKVENIK, k.d., podjetje
za trgovino, proizvodnjo in poslovno tehnične storitve Koper, sedež: Obzidna ul.
7, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo deležev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5851483
Ustanovitelj: izstop enega komanditista
dne 8. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1997:
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
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in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo 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 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 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, 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 drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice; pri dejavnosti
pod šifro 74.12, je izvzeta revizijska dejavnost.
Rg-112813
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01001 z dne 15. 9. 1997 pod
št. vložka 1/05003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5919436
Firma: GAROFANO, agrikultura in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GAROFANO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Čevljarska 27
Osnovni kapital: 1,905.075 SIT
Ustanovitelja: Cavallaro Alfredo, Mafoluku, Nigerija, Osh Odi 5b, Odalipo street,
vstop 29. 11. 1995, vložek 1,524.060 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sacca Giuseppa, Nova Milanese, Italija, Parini 2, vstop
29. 11. 1995, vložek 381.015 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Šepič Danijela, Koper, Prisoje 2,
imenovana 29. 11. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa pogodbe le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine družbe;
prokurist Cavallaro Alfredo, imenovan
29. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 8. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 4521 Splošna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5227
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami.
Pri vpisu ustanoviteljice je bila dodatna
oznaka (poudarek na črki a) izpuščena.
Rg-112842
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00851 z dne 3. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VITAL, turizem in rekreacija, d.o.o., Osojna 8, Izola, sedež: Osojna
8, 6310 Izola, pod vložno št. 1/00942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5368693
Firma: VITAL, storitve in trgovina,
d.o.o., Koper
Skrajšana firma: VITAL, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Cesta Zore Perello Godina 2
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Goljevšček Franc, izstop
27. 6. 1997; Kenda Bojan in Demšar Brigita, oba Izola, Veluščkova 2, vstopila 27. 6.
1997, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Goljevšček Franc, razrešen 27. 6.
1997; direktor Kenda Bojan, imenovan
27. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Demšar Brigita, imenovana
27. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
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mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo 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 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
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-

kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 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 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 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje 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 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92521 Dejavnost muzejev; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice; pri dejavnosti
pod šifro 74.12, je izvzeta revizijska dejavnost; pri dejavnosti pod šifro 92.712 – dejavnost igralnic, opravlja družba dejavnost:
samo igralni avtomati zunaj igralnic.
Rg-112944
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01534 z dne 18. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DE BERNARDI, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Dragonja,
106, Sečovlje, sedež: Dragonja 106,
6333 Sečovlje, pod vložno št.
1/01195/00 vpisalo v sodni register tega

Št.
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sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, razširitev dejavnosti, spremembo podatkov pri
družbeniku in zastopniku, spremembo zastopnika in tipa zastopnika ter uskladitev
akta s temile podatki:
Matična št.: 5369371
Firma: DEBERNARDI & DEBERNARDI,
trgovina, turizem, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DEBERNARDI & DEBERNARDI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Debernardi Marjan in Debernardi Darinka, oba Sečovlje, Dragonja
106, izstopila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o.
21. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Debernardi Marjan, razrešen 21. 5.
1994 in imenovan za družbenika, ki zastopa družbo brez omejitev; družbenica Debernardi Darinka, imenovana 21. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnosti družbe se razširijo s sledečim: trgovina na debelo in drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,
vključno s trgovino na debelo s temi proizvodi v tranzitu; turistična agencija in turistični biro; gostinske storitve nastanitve in
strežbe; storitve menjalnice; špedicija; prevoz potnikov in blaga v cestnem, jezerskem
in morskem prometu; rent-a-car; rent-a-boat; leasing posli z neprehrambenimi
proizvodi.
Družba bo odslej opravljala sledeče dejavnosti: trgovina na debelo in drobno s prehrambenimi in neprehrambenimi proizvodi,
vključno s trgovino na debelo s temi proizvodi v tranzitu; komercialne storitve v funkciji uresničevanja prometa blaga in storitev;
posredništvo, akvizicija, zastopanje; turistična agencija in turistični biro; gostinske storitve nastanitve in strežbe; storitve menjalnice; špedicija; prevoz potnikov in blaga v
cestnem, jezerskem in morskem prometu;
rent-a-car: rent-a-boat; leasing posli z neprehrambenimi proizvodi.
Rg-112955
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03356 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa EUROSONG, Mednarodna
špedicija, transport in mednarodna trgovina, d.o.o., Kazlje 26, Sežana, sedež:
Kazlje 26, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/04512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5812836
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ravbar Milivoj, Sežana,
Voglje 9a, vstop 8. 7. 1993, vložek
725.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orel Klavdij, Sežana, Kazlje 26, vstop 8. 7.
1993, vložek 725.100 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kafol Stojan, Trst, Italija, Vialle Miramare 7, vstop 8. 7. 1993, vložek
24.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Markovič Boris, Trst, Italija, Sistiana 57m,
vstop 8. 7. 1993, vložek 24.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-112953
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03179 z dne 17. 9. 1997 pri
subjektu vpisa JOINEX, svetovalne storitve, marketing in trgovina, d.o.o., Kobdilj 5f, Štanjel, sedež: Kobdilj 5f, 6222
Štanjel, pod vložno št. 1/02503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo podatkov pri
družbeniku ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:
Matična št.: 5846048
Firma: JOINEX – svetovanje, izobraževanje, gradbeništvo, d.o.o., Kobdilj št.
5f, Štanjel
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanoviteljica: Pegan Fabjan Milena,
Štanjel, Kobdilj št. 5f, vstop 20. 12. 1990,
vložek 1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112973
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00565 z dne 26. 8. 1997 pri
subjektu vpisa C.P.E., export-import športne opreme, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska ul. 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča redno prostovoljno likvidacijo, spremembo firme, skrajšane firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5566282
Firma: C.P.E., export-import športne
opreme, d.o.o., Koper – v likvidaciji
Skrajšana firma: C.P.E., d.o.o., Koper –
v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bravetti Egidio, razrešen 26. 8. 1997 kot predsednik družbe; prokuristka Frol Majda, Koper, Prade, C. VII/10, razrešena 26. 8.
1997 in imenovana za likvidatorko.
Sklep skupščine z dne 8. 5. 1995 o
začetku redne likvidacije.
Rg-114017
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00169 z dne 9. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SCHUSTER, trgovina in
storitve v blagovnem prometu, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 26,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03526/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5770637
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
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na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-114023
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01144 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05347/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1201875
Firma: MIVAL, inštalacije, inženiring
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIVAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Hrib 20, Sveti
Anton
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vajgel Milan in Vajgel Zvonka, oba Pobegi, Hrib 20, Sveti Anton, vstopila 29. 8. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost. ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vajgel Milan, imenovan 29. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; Vajgel Zvonka, imenovana 29. 8. 1997, kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega 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 vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo 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 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 Tr-
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govina 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;

74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
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.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-114327
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00010 z dne 25.9. 1997 pri
subjektu vpisa TIM-MIT – trgovina, proizvodnja, zastopstvo, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Gabrije 3, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/04815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5869137
Osnovni kapital: 1,514.499,50 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Ivo, Ilirska Bistrica, Gabrije 3, vstop 24. 6. 1993, vložek
1,514.499,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2513 Proizivodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
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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 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 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 debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina 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
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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
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delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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Pri dejavnosti pod šifro 57.13, družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro 74.12, družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-114330
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00893 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ISTRAGAS, podjetje za
naftne in tehnične pline, d.o.o., Koper,
sedež: Sermin 8a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01530/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5419263
Ustanovitelja: S.I.A.D., Societa’ ITALIANA
ACETILENE & DERIVATI S.p.A., Bergamo,
Bergamo, S. Bernardino 92, vstop 7. 12.
1990, vložek 82,483.620,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SOCIETA’ ITALIANA
PER LE IMPRESE MISTE ALL’ ESTERO –
S.I.M.E.S.T. S.p.a., Rim, Italija, Via Alessandro Farnese 4, vstop 21. 9. 1995, vložek
9,373.138,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114335
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00689 z dne 2. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SNOW & SEA, Turistično
podjetje, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska
ulica 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04898/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve dela poslovnega deleža in spremembo družbene pogodbe z dne 7. 2.
1996 s temile podatki:
Matičnašt.: 5894514
Ustanovitelja: Janjić Vinka, Koper, Bernetičeva 10, vstop 6. 3. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Porceddu
Luciano, Cabronia (Cagliari), Italija, Viale
Trento 12, vstop 7. 2. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114337
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00938 z dne 2. 10. 1997 pri
subjektu vpisa MARIKULTURA, Družba za
gojenje in prodajo morskih organizmov,
d.o.o., sedež: Liminjanska 111, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/00664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5285119
Firma: MARIVA, marikultura, d.o.o.
Skrajšana firma: MARIVA, d.o.o.
Rg-114339
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01040 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa SAX-2, trgovina in storitve,
d.o.o., Izola, sedež: Dantejeva 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5791502
Firma: BAL-MEN, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: BAL-MEN, d.o.o.
Ustanovitelj: Avdić Hasan, izstop 4. 11.
1996; Alimoski Mensur, Struga, Makedoni-

ja, Labunište, vstop 4. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avdić Hasan, razrešen 4. 11. 1996;
direktor Alimoski Mensur, imenovan 4. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 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
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
inštalacije pri gradnjah; 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;
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
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo
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s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
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 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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 specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen dejavnosti farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.13
družba opravlja samo dejavnost menjalnic.
Rg-114343
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00016 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa DANTRA, transport in storitve, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska

cesta 75, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/03935/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5735904
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 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 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 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Rg-114349
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00191 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa LOTOS, podjetje za proizvodnjo, trgovino, transport in poslovne storitve, d.o.o., Postojna, sedež: Titova 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/01648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5566819
Sedež: 6230 Postojna, Zalog 2
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Rg-114350
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00220 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa COLOR SYSTEM – proizvodnja gradbenega materiala in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Železniško kosovno skladišče 4, 6000 Koper, pod vlož-
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no št. 1/00842/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov in vložkov, dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5316162
Firma: COLOR SYSTEM, trgovina z
barvami, d.o.o.
Skrajšana firma: COLOR SYSTEM,
d.o.o.
Sedež: 6281 Škofije, Spodnje Škofije 69b
Ustanovitelja: Appolonio Sergio, Trst, Italija, Via Vergerio 7,vstop 26. 11. 1993, vložek 754.304,55 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tracogna Italo Simone, Trst, Italija,
Via Chiadino 27, vstop 26. 11. 1993, vložek 754.304,55 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paoletti Antonio, izstop 4. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, 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 izdelkov.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen dejavnost farmacevtskih
izdelkov.
Rg-114358
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00901 z dne 2. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05345/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1194917
Firma: AVTO SEŽANA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO SEŽANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana Benčičeva 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bajc Niko, Ajdovščina, Gradišče 44a, vstop 12. 6. 1997, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ADRIA AUTO, Notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Nova Gorica, Industrijska cesta 2,
vstop 12. 6. 1997, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sever Jože,
Ptuj, Krčevina pri Vurbergu 151a, vstop 12.
6. 1997, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sever Jože, imenovan 12. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
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zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina 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
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
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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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, družba
opravlja vse, razen dejavnost farmacevtskih
izdelkov.
Rg-114361
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01016 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa JAVNO PODJETJE KOMUNALA, Izola, p.o., Impresa pubblica
KOMUNALA, Isola, p.r., sedež: Verdijeva
ulica št. 1, 6310 Izola, pod vložno št.
1/00165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala in vložka, podatkov pri družbeniku in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5156858
Firma: JAVNO PODJETJE KOMUNALA, Izola, d.o.o., Azienda pubblica KOMUNALA, Isola, S.r.l.
Skrajšana firma: KOMUNALA Izola,
d.o.o., KOMUNALA Isola, s.r.l.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 190.592.090 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Izola, izstop 6. 7. 1995; Občina Izola, Izola, Sončno nabrežje 8, vstop 6. 7. 1995, vložek
190,592.090 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45210 Splošna
gradbena dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114362
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01019 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05351/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214411
Firma: B & S GROUP, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: B & S GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Brje pri Koprivi10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gustin Boris, Trst, Italija,
Via del Biancospino n. 24/02, vstop 28. 7.
1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Čehovin Suzana, Sežana, Kidričeva ulica 1, vstop 28. 7. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gustin Boris, imenovan 28. 7. 1997
kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev, razen v primeru sklepanja poslov v zvezi z investiranjem, najemanjem posojil, kupovanjem, prodajo in obremenjevanjem nepremičnin, za kar je potrebno soglasje obeh
družbenikov; prokuristka Čehovin Suzana,
imenovana 28. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil ;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
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drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z 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, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, 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, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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 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 vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno
po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 65210 Finančni zakup (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; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330 Dajanje pisarniške 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; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 61.180 družba
opravlja vse, razen dejavnost farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 67.130,
družba opravlja samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro
74.120 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
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Rg-114363
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01188 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05350/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1202014
Firma: TRŽAN, storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: TRŽAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 26
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanovitelj: Šuster Rok, Koper, Vojkovo nabrežje 26, vstop 28. 8. 1997, vložek
2,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šuster Rok, imenovan 28. 8. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi 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 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Pri dejavnosti pod šifro 92.712, družba
opravlja samo dejavnost igralnih avtomatov
zunaj igralnic.
Rg-114364
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/01380 z dne 21. 10. 1997 pri
subjektu vpisa KOMUNALA, podjetje za
komunalne dejavnosti, p.o., Koper,
KOMUNALA, azienda per attivita comunale, p.r., Capodistria, sedež: Ulica 15.
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maja št. 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, ustanovitelja in
osnovni kapital ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5072255
Firma: KOMUNALA KOPER, d.o.o. –
s.r.l., Koper – Capodistria, javno podjetje za komunalne dejavnosti – azienda
pubblica per le attivita comunali
Skrajšana firma: KOMUNALA KOPER,
d.o.o. – s.r.l.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovi kapital: 816,168.209,53 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva ulica št. 10, vstop 21. 12.
1994, vložek 816,168.209,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 stavbnega 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
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ponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
Pri vpisu firme v italijanskem jeziku je
bila dodatna oznaka (poudarek na črki a)
izpuščena.
Rg-114991
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02530 z dne 23. 10. 1997 pri
subjektu vpisa INKA, družba za investicije
in financiranje, d.d., Predloka 25, Črni
Kal, sedež: Predloka 25, 6275 Črni Kal,
pod vložno št. 1/04260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5770424
Firma: INKA, družba za investicije in
financiranje, d.d.
Skrajšana firma: INKA, d.d.
Osnovni kapital: 36,000.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na 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
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, 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 drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 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 kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki; pri dejavnosti pod šifro
67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, opravlja družba
dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-114993
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03144 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa INSTA, inženiring, turizem,
export-import, d.o.o., Piran, sedež: Regentova 2, 6330 Piran, pod vložno št.
1/02493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, podatkov pri družbeniku, vstop zastopnika ter
uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5536472
Firma: INSTA-STANIČ, inženiring, turizem, trgovina, d.n.o., Piran
Skrajšana firma: INSTA-STANIČ, d.n.o.,
Piran
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Stanič Bruno in Stanič Josipa, oba Piran, Regentova 2, izstopila iz
d.o.o. in vstopila v d.n.o. 20. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stanič Josipa, imenovana 20. 12. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1997:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-

vanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 74.12, je izvzeta
revizijska dejavnost.
Rg-114995
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00227 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ACTUAL I.T., informacijske
tehnologije, d.o.o., sedež: Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in deležev, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo zastopnika in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5858534
Osnovni kapital: 16,000.000 SIT
Ustanovitelji: ABACUS – Informatika in
marketing, d.o.o., Lucija, izstop 30. 1.
1995; KOMBE, trgovina, svetovanje in proizvodnja, d.o.o., Koper, izstop 30. 1. 1995;
MARIMEX, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Koper, izstop 30. 1. 1995; Prodan
Jadran, Koper, Semedela 27b, vstop 30.
1. 1995, vložek 2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kosmina Igor, Koper,
Letoviška pot 12, vstop 30. 1. 1995, vložek 8,960.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pucer Denis, Ankaran, Hrvatinova 19,
vstop 30. 1. 1995, vložek 2,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jejčič Sandi,
Portorož, Kosmačeva 30, Lucija, vstop 30.
1. 1995, vložek 800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kirn Zdravko, Podgrad, Podgrad 50, vstop 30. 1. 1995, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kirn Zdravko, razrešen 17. 2. 1995;
direktor Prodan Jadran, razrešen 17. 2.
1995; direktor Kosmina Igor, Koper, Letoviška pot 12, razrešen 17. 2. 1995 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 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
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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, gospodinj-
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skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
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mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
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;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18, so izvzeti
farmacevtski izdelki:
Rg-114996
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00287 z dne 27. 10. 1997 pri
subjektu vpisa COLUMBUS – Trgovina in
turizem, d.o.o., Portorož, sedež: Čokova
1, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/04067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča odsvojitev dela poslovnega deleža
in vstop novega družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5751519
Ustanovitelja: Spahalić Nihad, Sarajevo,
BiH, Vojvode Putnika 18c, vstop 25. 11.
1992, vložek 650.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Tošović Sinka, Sarajevo, BiH, Trg X. Krajiške št. 8, vstop 13. 3. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-114999
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00685 z dne 28. 10. 1997 pri
subjektu vpisa COLUMBUS – Trgovina in
turizem, d.o.o., Portorož, sedež: Čokova
1, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/04067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5751519
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Uhelj Marjeta, razrešena 26. 6.
1995; Uhelj Zvonimir, Portorož, Čokova 1,
razrešen 26. 6. 1995 kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, ne sme pa sklepati
pogodb o nakupu ali prodaji nepremičnin ali
osnovnih sredstev ter kreditnih ali darilnih
pogodb, za kar potrebuje predhodni sklep
skupščine družbe.
Rg-115000
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00853 z dne 10. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PRIMORSKE NOVICE, Časopisno-založniška družba, d.o.o., Koper, Azienda giornalistico – editoriale,
s.r.l., Capodistria, sedež: Ul. OF št. 12,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00340/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5048885
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,
izstop 11. 7. 1995; INFOND-STOLP, pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vstop 11. 7. 1995, vložek
7,397.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-115002
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01008 z dne 3. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CARSIANA SPORT – Trgovina in marketing, d.o.o., Portorož, sedež: Letoviška 4a, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03163/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, družbenikov in
vložkov, zastopnikov, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5622182
Firma: KAJSTER, pomorska agencija,
d.o.o.
Skrajšana firma: KAJSTER, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Prečna pot 20
Osnovni kapital: 1,500.008 SIT
Ustanovitelj: Matkovič Valter, izstop 23.
5. 1995; Amoruso Mauro, izstop 23. 5.
1995; Simčič Mitja, izstop 23. 5. 1995;
Stergulc Rihard, Portorož, Prečna pot 20,
vstop 23. 5. 1995, vložek 1,500.008 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simčič Mitja, razrešen 23. 5. 1995;
direktor Stergulc Rihard, imenovan 23. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 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 polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

LJUBLJANA
Rg-113691
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00851 z dne 26. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GEODETSKI ZAVOD SRS,
p.o., Ljubljana, sedež: Šaranovičeva 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01327/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5066379
Firma: GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE, d.d.
Skrajšana firma: GZS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 379,820.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 77,051.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala pot 5, vložil 37,982.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
37,982.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa po seznamu, vložili 21,878.000 SIT;
udeleženci interne razdelitve po seznamu,
vložili 75,964.000 SIT in kupci iz javne prodaje
delnic
po
seznamu,
vložili
128,963.000 SIT, vstopili 15. 11. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena z zastopanje: zastopnik Rebolj Marjan, razrešen 15. 11.
1996; direktor Zavrl Rudolf, Ljubljana, Petkova ulica 47, ki od 15. 11. 1996 zastopa

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
družbo brez omejitev kot predsednik uprave – direktor.
Člani nadzornega sveta: Stanovnik Janez, Žabjek Anton, Šegula Andrej, Brvar Andrej, Kos Matjaž in Kotar Marjan, vstopili
15. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6220 Izredni zračni promet; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
00968/01117-1997/BS z dne 6. 2. 1997.

tisk, d.o.o., sedež: Vevška cesta 52, Ljubljana, pod vložno št. 1/07794/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5389275
Firma: SET, Podjetje za usposabljanje invalidov, d.d.
Skrajšana firma: SET, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 237,550.000 SIT
Ustanovitelji: Papirnica Vevče, p.o., izstopila 25. 7. 1997; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica
28, vložil 141,693.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica
5, vložil 23,755.000 SIT; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
23,755.000 SIT; udeleženci interne razdelitve, vložili 27,097.000 SIT in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 21,250.000 SIT,
vstopili 25. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Hribar Avgust,
Vrečar Dragica, Mesič Braco, Jeriha Miro
in Nikolič Staniša, vstopili 21. 2. 1997.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
01273/00425 – 1997/JM z dne 12. 8.
1997.

Rg-113717
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06703 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa POTEZA – LEASING,
družba za leasing, trgovino in poslovne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Celovška
182, sedež: Celovška 182, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5959128
Ustanovitelja: Drobnak Branko, izstopil
11. 12. 1996; Kolar Lea, Domžale, Depala
vas 6, vstopila 1. 8. 1996, vložila
1,275.000 SIT in AVTOMONTAŽA-COSMOS, družba za trgovino, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 182,
vstopil 11. 12. 1996, vložil 225.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-113722
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06822 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa AVANTA, marketing,
consulting, d.o.o., Ljubljana, Ob zeleni
jami 3, sedež: Ob zeleni jami 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/03838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in spremembo priimka ustanoviteljice (Hawlina Maja) s temile podatki:
Matična št.: 5316189
Firma: AVANTA, družba za komuniciranje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVANTA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hawlina Maja, Ljubljana,
Ob zeleni jami 3, vstop 24. 11. 1989, vložek 900.000 SIT; Jelačin Bojan, Ljubljana,
Gornji trg 24, vstop 12. 5. 1992, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hawlina Maja, imenovana 24. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1997:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi

Rg-113720
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04699 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA
BANKA, d.d., Ljubljana, Podružnica Medvode, sedež: Ob Sori 3, Medvode, pod
vložno št. 1/25578/09 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5860571053
Firma: NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., Ljubljana, Podružnica Kranj
Sedež: Kranj, Koroška cesta 2
Rg-113721
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04697 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa SET, Podjetje za usposabljanje invalidov, storitve, embalaža,
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izdelki, 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lesaing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Rg-113724
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06769 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa VODNAR, Podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, projektive, nadzora in tehničnih uslug,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 26, sedež:
Hajdrihova 28, Ljubljana, pod vložno št.
1/07403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541280
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1997:
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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-113725
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01550 z dne 28. 8. 1997
pod št. vložka 1/13385/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 5523044002
Firma: JENKO-GORJANC, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., podružnica
Kranj
Skrajšana firma: JENKO-GORJANC,
d.o.o., podružnica Kranj
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kranj, Smledniška 15a
Ustanovitelj: JENKO-GORJANC, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ig pri Ljubljani, Ig 203c, vstop 29. 1. 1996, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gorjanc Uroš, Kranj, Smledniška 15a, imenovan 29. 1. 1996, zastopa podružnico brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1997:
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
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agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 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.
Rg-113726
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06864 z dne 28. 8. 1997
pri subjektu vpisa IR ELECTRONIC, distribucija elektronskih komponent, d.o.o.,
sedež: Ziherlova 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5924286
Ustanovitelji: Selan Martin, Brezovica pri
Ljubljani, Pot terencev 6 in Razmovski Aleksander, Ljubljana, Bežigrad 16, ki sta vstopila 13. 11. 1995 in vložila po 3,600.000
SIT, ter IR ELECTRONIC, d.o.o., Ljubljana,
Ziherlova 2, ki je vstopil 12. 12. 1996 in
vložil 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113727
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/03436 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29616/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196685
Firma: GLADEK IN GLADEK, proizvodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GLADEK IN GLADEK,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tacenska cesta 78
Ustanvoitelja: Gladek Franc, Ljubljana,
Tacenska cesta 78 in Gladek Janez, Švica,
Wylstrasse 7, Hergiswil, vstopila 5. 6. 1997,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gladek Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev; zastopnik Gladek Franc, ki zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja, imenovana 5. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-113728
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07059 z dne 29. 8. 1997
pri subjektu vpisa HI COM GROUP, Podjetje za mednarodno posredovanje, razvoj in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19802/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5662303
Ustanovitelji: Krivic Boris, Ljubljana, Martinčeva 11, vstop 26. 6. 1992, vložek
87.500 SIT; Miloradovič-Volk Milka, Ljubljana, Ulica Molniške čete 19, vstop 23. 3.
1995, vložek 87.500 SIT; HI COM GROUP,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, vstop 30. 5.
1996, vložek 3,325.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-113730
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02300 z dne 9. 9. 1997
pri subjektu vpisa STIMOROL, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/25144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5832624
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: generalni direktor Brabrand Henrik in direktorica Zagorc Meri, razrešena 7. 3. 1997;
direktor Gaberc Iztok, Lucija-Portorož, Ulica Istrskega odreda 11, imenovan 7. 3.
1997, ki skupaj z drugo direktorico zastopa
družbo in v imenu družbe sklepa posle, ki
ne presegajo zneska 2.000 DEM v slovenskih tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan sklenitve posla, v
vseh ostalih primerih pa podpisuje v imenu
družbe skupaj z generalnim direktorjem, in
direktorica Cigoj Nataša, Ljubljana, Vodnikova 169, ki od 7.3.1997 le skupaj z drugim direktorjem zastopa družbo in v imenu
družbe sklepa posle, ki ne presegajo zneska 2.000 DEM v slovenskih tolarjih po
srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem
na dan sklenite posla, v vseh ostalih primerih pa podpisuje v imenu družbe skupaj z
generalnim direktorjem.
Rg-113732
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04018 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMONTAŽA – COSMOS, družba za trgovino, zastopanje in
proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Celovška
cesta 182, sedež: Celovška cesta 182,
Ljubljana, pod vložno št. 1/07976/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5400210
Firma: A-COSMOS, trgovina in proizvodnja, d.d.
Skrajšana firma: A-COSMOS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 306,025.000 SIT
Ustanovitelji: AVTOMONTAŽA, d.o.o., izstopila 1. 1. 1993; Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
16,195.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninsko invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 28,260.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 66,560.000 SIT; udeleženci
interne razdelitve, vložili 29,605.000 SIT;
udeleženci notranjega odkupa, vložili
21,315.000 SIT in lastniki delnic pred lastninskim
preoblikovanjem,
vložili
144,090.000 SIT, vstopili 1. 1. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Deželak Slavček – Jože, Ljubljana,
Privoz 7a, ki od 22. 4. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Potočnik Janez,
Gantar Vlado in Janež Marjeta, vstopili 22.
4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:
29310 Proizvodnja traktorjev; 34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 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 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 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 gorivi; 61470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 01121/01138
– 1997/MV z dne 4. 7. 1997.
Rg-113733
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07119 z dne 16. 9. 1997
pri subjektu vpisa HI COM CERAM, svetovanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska c. 22, sedež: Dunajska c. 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
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Matična št.: 5996643
Ustanovitelja: Krivic Silva, Ljubljana, Martinčeva ul. 11, vstop 5. 12. 1996, vložek
375.000 SIT; HI COM GROUP, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 22, vstop 23. 12.
1996, vložek 1,125.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-113734
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07103 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa EKODA, Zavod za raziskovanje okolja, Ljubljana, sedež:
Glinškova ploščad 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20247/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5688299
Osnovni kapital: 1,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Burja Alenka, Ljubljana,
Glinškova ploščad 18, vstop 5. 11. 1992,
vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113735
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07034 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa ALTECH, Alternativne
tehnologije, d.o.o., sedež: Verovškova
58, Ljubljana, pod vložno št. 1/02231/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.:5288134
Ustanovitelj: Jesih Marjan, izstop 5. 12.
1996; ALFATECH, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 58, vstop 5. 12. 1996, vložek
1,763.581 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113736
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07110 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa DAMIS, Podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Puhtejeva 18, sedež: Puhtejeva 18, Ljubljana, pod vložno
št. 1/10011/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5449537
Firma: DAMIS, storitve in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: DAMIS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5142 Trgovina na debelo

z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-113739
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05029 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa KRJAVELJ BOH & HRIBAR, gostinsko in storitveno podjetje,
d.n.o., Grosuplje, sedež: Brezje pri Grosupljem 25, Grosuplje, pod vložno št.
1/27731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, deležev in osnovnega kapitala ter preoblikovanje iz d.n.o.
v družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 5938945
Firma: PIVNICA VALVASOR, gostinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: PIVNICA VALVASOR,
d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Boh Sabina, Grosuplje,
Brezje pri Grosupljem 25 in Hribar Barbara,
Grosuplje, Ponova vas 87, izstopili iz d.n.o.
in vstopili v d.o.o. 4. 9. 1997, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-113741
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03436 z dne 3. 9. 1997
pod št. vložka 1/29616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196685
Firma: GLADEK IN GLADEK, proizvodnja in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GLADEK IN GLADEK,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tacenska cesta 78
Ustanovitelja: Gladek Franc, Ljubljana,
Tacenska cesta 78 in Gladek Janez, Švica,
Wylstrasse 7, Hergiswil, vstopila 5. 6. 1997,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gladek Janez, ki zastopa družbo brez
omejitev in zastopnik Gladek Franc, ki zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik
direktorja, oba imenovana 5. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo dolo-
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čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5274 Druga popravila, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113743
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03441 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa LARGO M, zastopanje,
trgovina, svetovanje, d.o.o., sedež: Dragomelj 18, Domžale, pod vložno št.
1/27239/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5919517
Firma: LARGO MEDICAL, zastopanje,
trgovina, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LARGO MEDICAL,
d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelji: Križman Irena, Ljubljana,
Linhartova c. 82 in Križman Matjaž, Domžale, Dragomelj 18, vstopila 26. 10. 1995,
vložila po 375.000 SIT, ter Gozdenović Mladen, Medvode, Cesta Komandanta Staneta
7, vstopil 6. 6. 1997, vložil 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Križman Irena in zastopnik Križman
Matjaž, razrešena 6. 6. 1997; direktor Gozdenović Mladen, imenovan 6. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo,
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo, 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo 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 rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
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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 debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami, 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113745
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01585 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa SATREM, Poslovanje z
nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št. 1/15736/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5990955
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: S.I.M., d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 106, vstop 22. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Petrič Sonja, Ljubljana, Jadranska
ulica 2, imenovana 24. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 9. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
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na na debelo z žiti, semeni in krmo; 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-113746
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00257 z dne 23. 6. 1997
pod št. vložka 1/29384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos z Okrožnega
sodišča Novo mesto, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5301963
Firma: MEDIA, družba za svetovanje,
projektiranje, trgovino, transport in informacije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEDIA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska 22
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelja: Buh Pavel, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 7 in Mirt Marija, Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 7, vstopila
23. 12. 1994, vložila po 826.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Eterovič Andrea
Doria; Prevejšek Milan; Prevejšek Jože in
Prevejšek Mihaela, izstopili 23. 12. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Buh Pavel in zastopnica Mirt Marija,
ki zastopata družbo brez omejitev, imenovana 23. 12. 1994; zastopnik Eterovič Andrea Doria in direktor Prevejšek Milan, razrešena 23. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-

datno 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet, 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno št. 1/338/00.
Rg-113749
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03483 z dne 9. 9. 1997
pod št. vložka 1/29637/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196766
Firma: BAGI, trgovina, storitve, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: BAGI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Blagojević Slavica in Blagojević Dragomir, oba iz Ljubljane, Livarska
ulica 14, vstopila 4. 6. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Blagojević Slavica, ki zastopa druž-
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bo brez omejitev in zastopnik Blagojević
Dragomir, ki zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja, oba imenovana 4.
6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6521
Finančni zakup (leasing); 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-113750
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04873 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa IEO, Trgovina in posredovanje, d.o.o., Brnčičeva 5, Ljubljana
Črnuče, sedež: Brnčičeva 5, Ljubljana
Črnuče, pod vložno št. 1/26434/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme in skrajšane firme s temile
podatki:
Matična št.: 5904374

Firma: IEO, trgovina in posredovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: IEO, d.o.o.
Sedež: Mengeš, Gmajna 15-17, IOC
Trzin
Rg-113751
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04755 z dne 10. 9. 1997
pod št. vložka 1/29642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213555
Firma: ADD COMMUNICATIONS, trgovina, zastopanje, komunikacije, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: ADD COM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 185
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Stražišar Dino, Rakek,
Unec 114, vložil 270.000 SIT; Sterle Renato, Polhov Gradec 92, vložil 270.000 SIT;
Jagarinec Desanka, Ljubljana, Zvezda 13,
vložila 270.000 SIT; Gartner Janez, Dole
pri Polici 55, vložil 285.000 SIT; Kastelic
Stanislav, Škofljica, Hribi 34, vložil 135.000
SIT; Šimenko Darko, Vnanje Gorice, Nova
pot 80, vložil 135.000 SIT in Ipavec Đulio,
Vnanje Gorice, Pot h gozdu 15, vložil
135.000 SIT, vstopili 4. 7. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stražišar Dino, ki vse pravne posle,
katerih vrednost presega 5.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan podpisa, podpisuje skupaj z namestnikom direktorja, kar velja tudi
za podpis finančno računovodske dokumentacije; ter zastopnik Kastelic Stanislav, ki
kot namestnik direktorja z direktorjem podpisuje pravne posle, katerih vrednost presega 5.000 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
podpisa, in finančno računovodsko dokumentacijo, imenovana 4. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1997:
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
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javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113753
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04731 z dne 8. 9. 1997
pod št. vložka 1/29633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213539
Firma: TRIGLAV PAPIR, trgovina na
debelo, d.o.o., Ljubljana, Štepanja cesta 11a
Skrajšana firma: TRIGLAV PAPIR,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Štepanja cesta 11a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jamšek Matjaž in Jamšek
Boštjan, oba iz Ljubljane, Miklavčeva 2, ki
sta vložila po 255.000 SIT, ter Kamnikar
Rudi, Ljubljana, Pod brezami 10, in Jozelj
Tomaž, Ljubljana, Anžurjeva ulica 2a, ki sta
vložila po 495.000 SIT, vstopili 11. 7.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jozelj Marija, Ljubljana, Anžurjeva
ulica 2a, imenovana 11. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1997:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
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 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
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
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mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi 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 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo 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 stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem.
Rg-113754
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03448 z dne 26. 8. 1997
pod št. vložka 1/29583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196715
Firma: GIP-ZADRAVEC, gradbeništvo
in prevozništvo, d.o.o., Novo polje, Cesta IV 060, Ljubljana
Skrajšana firma: GIP-ZADRAVEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Novo polje, Cesta
IV 060
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Marko in Zadravec Miha, oba iz Ljubljane, Novo polje, Cesta IV 060, vstopila 5. 6. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zadravec Marko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Zadravec Miha,
ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktora, oba imenovana 5. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, 2670
Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
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Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cesta, 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;

5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5270 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske 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 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-113757
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02340 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI
ZAVOD, Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4,
sedež: Pečarjeva 4, Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/12957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088445000
Firma: VRTEC ZAGORJE OB SAVI
Skrajšana firma: VRTEC ZAGORJE OB
SAVI
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Rg-113758
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04437 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., sedež: Dunajska cesta 56, Ljubljana, pod vložno št. 1/28739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5986010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Starman Irena, razrešena 31. 7.
1997; direktor Kožar Anton, Ljubljana, Neubergerjeva 17, imenovan 1. 8. 1997.
Rg-113759
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02002 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa VIS A VIS, družba za
ekonomiko, organizacijsko in tehnološko razvojno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 47, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika in akta
o ustanovitvi z dne 20. 3. 1997 s temile
podatki:
Matična št.: 5280494
Osnovni kapital: 6,065.000 SIT
Ustanovitelj: Prosen Dušan, izstop 30.
12. 1996; Zakrajšek Brane, Ljubljana, Cesta v Dvor 6, vstop 11. 5. 1994, vložek
6,065.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Prosen Dušanu, ki je bil razrešen
20. 3. 1997.
Rg-113760
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05195 z dne 26. 9. 1997
pod št. vložka 1/29721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214225
Firma: IB INTERAUDIT, revizijska družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IB INTERAUDIT, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Linhartova 11a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: IB INTERBILANZ GMBH,
Wien, Gushausstrasse 4, vložil 735.000
SIT; IB INTERCONSULT, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21, vložil 615.000 SIT, in Blejec
Jelka, Ljubljana, Stare Črnuče 9, vložila

150.000 SIT, vstopili 9. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Blejec Jelka, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Egger Marco Johann, Wien, Gushausstrasse 4, imenovana
9. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-113761
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04266 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa FACTOR BANKA, d.d.,
sedež: Železna c. 16, Ljubljana, pod vložno št. 1/24517 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z dne 12. 6.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5777011
Rg-113762
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05130 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
MEDVODE z omejeno odgovornostjo,
Medvode, Cesta ob Sori 11, sedež: Cesta ob Sori 11, Medvode, pod vložno št.
1/00287/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5129826
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo, 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113765
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04551 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.,
Ljubljana, sedež: Cesta na Brdo 100,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in statuta z dne 19. 6. 1997
s temile podatki:
Matična št.: 5003814
Osebe, pooblaščene za zastopanje: člani uprave Saksida Tatjana, Stenko Franc in
Škrjanec Antonija, razrešeni 1. 7. 1997;
predsednik uprave Pavliha Anton, Litija,
Graška 27a, razrešen in ponovno imenovan
1. 7. 1997; Velušček Igor, Ljubljana Avgustinčičeva 35 in Horvat Branko, Ljubljana,
Ulica Ane Ziherlove 8, razrešena 1. 7. 1997
kot člana uprave in imenovana za zastopnika, ki zastopata družbo kot podpredsednika uprave, ter član uprave Bedič Aleksander, Ljubljana, Bratovševa ploščad 33, razrešen in ponovno imenovan 1. 7. 1997.
Rg-113766
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04047 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE, sedež: Stegne 21c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5147620
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Dovžak Katja, razrešena 28. 2.
1997; zastopnica Gorza Čretnik Alenka,
Šmartno 30, imenovana 27. 3. 1997, zastopa družbo kot sekretarka-poslovodni organ neomejeno, za nakup in prodajo nepremičnin oziroma premičnin v vrednosti nad
1,000.000 SIT pa mora imeti soglasje
upravnega odbora.
Rg-113767
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04590 z dne 26. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ARKADA DVA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Celovška 206, Ljubljana, pod vložno št.
1/26948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5913063
Sedež: Ljubljana, Celovška 91
Rg-113768
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04573 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa CASINO LJUBLJANA,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 9, sedež:
Miklošičeva 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/12326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja s temile
podatki:
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Matična št.: 5488044
Ustanoviteljica: Turistično podjetje Portorož, d.o.o., izstop 31. 7. 1997; Republika Slovenija, Ljubljana, vstop 31. 7. 1997,
vložek 8,887.241,47 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-113769
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02947 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa DONIT – STRANSKE
DEJAVNOSTI, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, sedež: Cesta komandanta Staneta 38, Medvode,
pod vložno št. 1/22947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža in družbene pogodbe z
dne 7. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5752429
Osnovni kapital: 54,059.617,74 SIT
Ustanovitelj: DONIT, d.o.o., kemična industrija, Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vstop 5. 5. 1993, vložek
54,059.617,74 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113770
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04806 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA – STIKALNI ELEMENTI, d.o.o., Industrija stikalnih in zaščitnih elementov, Dobrepolje – v stečaju, sedež: Predstruge 29, Videm Dobrepolje, pod vložno št. 1/05116/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5185661
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šoba Boštjan, Ljubljana, Tominškova
13, imenovan 20. 9. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-113771
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04892 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE
GROSUPLJE, d.d., sedež: Emonska 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5074746
Član nadzornega sveta: Dokl Janez, izstopil 30. 1. 1997; Bernik Nataša, vstopila
30. 1. 1997.
Rg-113772
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04725 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5,
sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5002753
Firma: AUTOCOMMERCE, zunanja in
notranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Baragova 5
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Rg-113773
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04678 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA RUSKI CAR, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 211,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5524733
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nose Janez, razrešen 30. 7. 1997;
direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štrekljeva
ul. 6, imenovan 30. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113774
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05457 z dne 18. 9. 1997
pod št. vložka 1/29682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skupnost lastnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5967562
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV HIŠE
MUCHERJEVA 3, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Mucherjeva 3
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po priloženem seznamu, Ljubljana, Mucherjeva 3,
vstopili 30. 3. 1993, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Ledinski Snežana, Ljubljana, Mucherjeva 3, imenovana 30. 3. 1993.
Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1997:
7032 Uravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-113775
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04597 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa ARKADA TRI, Pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež:
Celovška 206, Ljubljana, pod vložno št.
1/27648/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in statuta z dne
9. 7. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5935407
Sedež: Ljubljana, Celovška 91
Rg-113776
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03667 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa DELOZA, Družba za proizvodnjo delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sedež: Cesta zmage 7, Zagorje ob
Savi, pod vložno št. 1/00454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5067219
Član nadzornega sveta: Raspor Aleš, izstopil 20. 6. 1997; Murovic Martin, vstopil
20. 6. 1997.
Rg-113777
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03501 z dne 17. 9. 1997
pri subjektu vpisa ATAC, poslovno tehnične storitve, d.o.o., sedež: Slovenska c.
54, Ljubljana, pod vložno št. 1/07244/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5375789
Sedež: Ljubljana, Dunajska 230

Rg-113778
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05031 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa DEKORATIVNA, tovarna
dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana – v
likvidaciji, sedež: Cesta ljubljanske brigade 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/00735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5041368
Sedež: Ljubljana, Parmova 41
Rg-113779
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04724 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS DESIGN, podjetje za marketing in design, d.d., sedež:
Pražakova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/10986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5461324
Sedež: Ljubljana, Dunajska 21
Rg-113780
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04389 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa TRIKON, Proizvodnja
oblačil, d.d., sedež: Reška cesta 14, Kočevje, pod vložno št. 1/00449/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033209
Član nadzornega sveta. Bojc Ljudmila,
izstopila 16. 7. 1997; Vesel Igor, vstopil
16. 7. 1997.
Rg-113781
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04457 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa LOGIS, inženiring, logistika in veletrgovina, d.o.o., sedež: Šlandrova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/02070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5286093
Ustanoviteljica: Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., izstop 3. 6. 1997; NIKA
PID, d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a, vstop
3. 6. 1997, vložek 1,190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113785
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04712 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GRAMIZ, Gradbeno podjetje, d.d., Kočevje, sedež: Ob Mahovniški
cesti 11, Kočevje, pod vložno št.
1/00998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki.
Matična št.: 5129702
Dejavnost, izbrisana dne 24. 9. 1997:
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene
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namene; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja 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 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 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-113786
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04549 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa ADRIAPLIN, Podjetje za
distribucijo zemeljskega plina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana, pod vložno št.
1/25697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deležev in družbene
pogodbe z dne 1. 8. 1997 s temile podatki.
Matična št.: 5865379
Ustanovitelja: SOCIETA’ ITALIANA PER
IL GAS (ITALGAS), Torino, Italija, Via XX Settembre 41, vstop 8. 7. 1994, vložek
487,050.000 SIT in STEIRISCHE FERNGAS – AKTIENGESELLSCHAFT (FERNGAS), Gradec, Gaslaternenweg 4a, vstop
14. 2. 1995, vložek 267,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-114781
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05212 z dne 27. 10. 1997 pri subjektu
vpisa SPA TRADE, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
Gubčeve brigade 49, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in pogodbe o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5749034
Ustanovitelja: Radojičić Predrag, izstopil
9. 9. 1997; Radojičić Stanislava, vstopila
19. 3. 1993, in Radojičić Aleksandar, vstopil 17. 6. 1996, oba iz Ljubljane, Ul. Gubčeve brigade 49, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
11. 9. 1997.
Rg-114783
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05538 z dne 22. 10. 1997 pri subjektu
vpisa WEITNAUER, mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 10, sedež: Trubarjeva 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18552/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5620724
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vetter Stephan, razrešen 1. 9. 1997;
direktor Emeršič Božo, Maribor, Jenkova
ulica 80, imenovan 1. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-114784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05539 z dne 23. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29808/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227513
Firma: VO-KOM, d.o.o., družba za storitve in trgovino, Grosuplje
Skrajšana firma: VO-KOM, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Prešernova 69
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Voje Branko, Grosuplje,
Prešernova 69, vstop 10. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Voje Branko, imenovan 10. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja
športnih
izdelkov;
3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, 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 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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 alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 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 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
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tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 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; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-114785
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05563 z dne 21. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216139
Firma: SIMONČIČ IN OSTALI, posredovanje blaga in storitev v prometu,
d.n.o.
Skrajšana firma: SIMONČIČ IN OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Ustanovitelja: Lukić Dejan, Ljubljana,
Prušnikova ulica 8, in Simončič Aleš, Ljubljana, Ižanska cesta 94a, vstopila 30. 9.
1997, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lukić Dejan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Simončič Aleš, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 30. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114786
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05676 z dne 23. 10. 1997 pod št.
vložka 1/2807/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216368
Firma: FRIEND-SHIP, družba za trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIENDSHIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zhou Zhenqiang, vložil
900.000 SIT ter Wang Hondwei in Wang
Hongyi, vložila po 300.000 SIT, vsi iz Beijinga, Kitajska, vstopili 2. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zhou Zhenqiang, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Jamnik Iztok,
Šmartno pri Litiji, Bartlova ulica 3, imenovana 2. 10. 1997.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Rg-114787
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05720 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu
vpisa CANIS PRO, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Justinova 7, sedež: Justinova 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25693/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5859905
Firma: AUDIOTON, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AUDIOTON, d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 10. 1997.
Rg-114816
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05146 z dne 5. 11. 1997, pri subjektu
vpisa PYRAMIDIA, Podjetje za trgovino,

zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5662419
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1997: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Rg-114817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05419 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1215809
Firma: D.R.O.P.S. ADAMIČ, k.d., družba računovodskih in organizacijsko-poslovnih storitev
Skrajšana firma: D.R.O.P.S. ADAMIČ,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Ustanoviteljici: Adamič Katja, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Adamič Renata, ki je vložila 1.000 SIT in ne odgovarja,
obe iz Novega mesta, Nad mlini 9, vstopili
2. 9. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Adamič Katja, imenovana 2. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 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 vozil; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
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snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
72300 Obdelava podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05436 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa KONIS, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Linhartova 62a, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/29726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5533295
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Simič Miroslav, Kranj, Cesta Jaka Platiše 1, imenovan 24. 9. 1997.
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Rg-114822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05746 z dne 6. 11. 1997 pod št. vložka 1/29854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233025
Firma: ORIFLAME, kozmetika, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIFLAME, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Celovška 172
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ORIFLAME EASTEREN
EUROPE B.V., PP OSS, Gottenweg 11,
vstop 13. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šebečić Mohač Nina, Zagreb, Devetačka 7, ki zastopa družbo brez omejitev,
in prokuristka Ozmec Petra, Maribor, Pedežnikova 11, imenovani 13. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana 6. 11. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05750 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa INTRA, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za transport, špedicijo in trgovino, Litijska 51, Ljubljana, sedež: Litijska 51,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, firme, sedeža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5423317
Firma: INTRA, Podjetje za transport,
špedicijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: INTRA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Obvozna cesta 1
Ustanovitelj: Prosen Franc in Petek Nataša Marija, izstopila 9. 10. 1997; Marn
Vitomir Tomaž, Ljubljana, Koroška 8, vstopil
20. 6. 1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marn Vitomir Tomaž, imenovan 9. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktor Prosen Franc in družbenik Marn Tomaž,
razrešena 9. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se prečiščeno besedilo akta o
ustanovitvi z dne 9. 10. 1997.
Rg-114824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05778 z dne 6. 11. 1997 pod št. vložka 1/29856/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233041
Firma: MODIT, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino, Ljubljana
Skrajšana firma: MODIT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 397
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ogrinec Mojca, Ljubljana, Tržaška 397, vstop 30. 7. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Ogrinec Mojca, imenovana 30. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 11. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05780 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29836/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233050
Firma: INFONOVA, nove informacijske
rešitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INFONOVA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mokrška 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Amon Nina, Ljubljana, Mokrška ulica 32, vložila 810.000 SIT, Fatur
Alen, Ljubljana, Pod hrasti 50, vložil
345.000 SIT, in Hudovernik Igor, Ljubljana,
Kersnikova ulica 11, vložil 345.000 SIT –
vstopili 15. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fatur Alen, imenovan 15. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 72300 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05805 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa SPORT TRADE 2000, Trgovinsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Neubergerjeva 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/16863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme s
temile podatki:
Matična št.: 5322979
Skrajšana firma: SPORT TRADE 2000,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 217
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 10. 1997.
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Rg-114829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04441 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29840/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1201247
Firma: LESISTA, Lesna industrija,
d.o.o., Stari trg pri Ložu
Skrajšana firma: LESISTA, d.o.o., Stari
trg pri Ložu
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1386 Stari trg pri Ložu, Vrhnika pri Ložu, Žaga
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Benjamin, Komenda, Sadarjeva ul. 11, vstop 21. 7.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žnidaršič Benjamin, imenovan 21. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4010 Oskrba z elektriko; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-114831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19117 z dne 6. 10. 1997 pri subjektu
vpisa TARS, Trgovina, avtoprevozništvo,
računalništvo in strojništvo, d.o.o., Turje, sedež: Turje 29, 1431, Dol pri Hrastniku, pod vložno št. 1/19734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev aktov
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in datuma za zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5665132
Firma: TARS, Trgovina, avtoprevozništvo, računalništvo in strojništvo, d.o.o.,
Turje 29, Dol pri Hrastniku
Skrajšana firma: TARS, d.o.o., Dol pri
Hrastniku
Osnovni kapital: 1,793.100 SIT
Ustanovitelja: Peklar Ciril in Peklar Silva,
oba iz Dola pri Hrastniku, Turje 29, vstopila
24. 6. 1992, vložila po 896.550 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peklar Ciril, ki od 15. 12. 1994 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Rg-114838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00804 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu
vpisa AGOM, Podjetje za posredovanje
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Likozarjeva 16, sedež: Likozarjeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16166/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, ustanovitelja, deleža, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5574935
Firma: DENKO, Posredovanje, zastopanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DENKO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska c. 170
Ustanovitelj: Osojnik Matija, izstop
31. 1. 1997; Židan Andrej, Ljubljana, Ižanska c. 170, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Osojnik Matija, razrešen 31. 1. 1997;
direktor Židan Andrej, imenovan 31. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 7. 1997.
Rg-114839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02053 z dne 3. 10. 1997 pod št. vložka 1/29747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1192400
Firma: PINOCHIO 2, mizarsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PINOCHIO 2, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 268
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Alfirev Aleš, Ljubljana,
Kamnogoriška 45, in Justinek Polonca,
Ljubljana, Uraničeva 18, vstopila 21. 2.
1997, vložila po 766.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Alfirev Aleš in Justinek Polonca,
imenovana 21. 2. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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 Trgo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7470 Čiščenje stavb.
Rg-114840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02880 z dne 6. 10. 1997 pri subjektu
vpisa MICROLAB, d.o.o., družba za medicinske storitve, sedež: Litostrojska 40,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24204/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo deleža ustanoviteljev,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5809061
Ustanoviteljici: Hren-Vencelj Helena, Vrhnika, Sinja Gorica 108, vložila 375.000 SIT,
in Kopač Vida, Lukovica, Prevoje 50, vložila
1,125.000 SIT – vstopili 6. 2. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hren-Vencelj Helena, razrešena
28. 4. 1997; direktorica Kopač Vida, imenovana 6. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1997.
Rg-114841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03057 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa FARMAVITA, d.o.o., podjetje za promet in storitve, Ljubljana, Vidovdanska
3, sedež: Vidovdanska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, odgovornosti ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5768888
Firma: FARMAVITA – BESIM ARSLANAGIĆ IN DRUGI, podjetje za promet in
storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FARMAVITA – BESIM
ARSLANAGIĆ IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ilirska 17
Ustanovitelji: Arslanagić Besim, Ljubljana, Dunajska 391, vložil 80.000 SIT, Arsla-

nagić Musaiba, Ljubljana, Dunajska 391,
vložila 10.000 SIT, in Mavrič Sonja, Ljubljana, Ellerjeva 7, vložila 10.000 SIT – izstopili
iz d.o.o. in vstopili v d.n.o., 19. 5. 1997,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Arslanagić Besim, razrešen in ponovno imenovan 19. 5. 1997, ter direktorici
Arslanagić Musaiba in Mavrič Sonja, imenovani 19. 5. 1997, vsi zastopajo družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 stroji in računal-
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niško 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 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; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-114846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03911 z dne 2. 10. 1997 pod št. vložka 1/29732/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198351
Firma: RENEE & CO, družba za trgovino, turizem in poslovni razvoj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 36
Osnovni kapital: 4,717.200 SIT
Ustanovitelji: SUMATO Ltd., Nassu Trident Corporate Services, NOZOMI Ltd.,
Castletown, Isle of Man, Lorne House,
SERENADE, Ltd., Castletown, Isle of Man,
Lorne House, CATOLINA Ltd., Castletown,
Isle of Man, Lorne House, in Biček Boris,
Ljubljana, Petrovičeva ulica 22, vstopili
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17. 6. 1997, vložili po 943.440 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Biček Boris, imenovan 17. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 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 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hote-
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lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04296 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu
vpisa MI VAM, pripomočki in rešitve za
manj odvisno življenje, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Podboršt 17, Ljubljana-Črnuče,
sedež: Cesta v Podboršt 17, 1230 Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/05273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5341540
Firma: MI VAM, pripomočki in rešitve
za manj odvisno življenje, d.o.o.
Skrajšana firma: MI VAM, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 7
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 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.; 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 instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5119 Posredništvo
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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1997.
Rg-114850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04648 z dne 3. 10. 1997 pod št. vložka 1/29746/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213431
Firma: VZHOD, TERČELJ IN DRUGI,
poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VZHOD, TERČELJ IN
DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva 19
Ustanovitelji: Terčelj Mladen, Ljubljana,
Jakčeva 19, ter Terčelj Bojana in Terčelj
Andreja, obe iz Ljubljane, Vošnjakova 16,
vstopili 7. 8. 1997, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Terčelj Mladen, ki zastopa družbo
brez omejitev in zastopnica Terčelj Bojana,
ki kot pomočnica direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-114852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05067 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa BENCAK, Gostinstvo, turizem,
d.n.o., Komandanta Staneta 1, Medvode, sedež: Komandanta Staneta 1, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/06133/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5351758
Firma: GROUP BENCAK & CO, podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve in
agencijski posli, d.n.o.
Skrajšana firma: GROUP BENCAK &
CO, d.n.o.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1997.
Rg-114853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05097 z dne 13. 10. 1997 pri subjektu
vpisa GENESIS, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mokrška 16, sedež: Mokrška 16,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, zastopnika in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5541832
Firma: GENESIS, inženiring, d.o.o.,
Trg MDB 14, Ljubljana
Skrajšana firma: GENESIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg MDB 14
Ustanovitelj: Vivoda Anton in Vivoda Igor,
izstopila 2. 9. 1997; Bacetić Goran, Ljubljana, Kunaverjeva ulica 2, vstopil 2. 9.
1997, vložil 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vivoda Anton in družbenik Vivoda
Igor, razrešena 2. 9. 1997; direktor Bacetić Goran, imenovan 2. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997: 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
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tal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 9. 1997.
Rg-114854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05104 z dne 27. 10. 1997 pri subjektu
vpisa PLANIS, podjetje za inženiring in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29466/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1196782
Sedež: 1215 Medvode, Spodnje Pirniče 47c
Ustanoviteljica: Šmid Tomaž, izstop 5.
9. 1997; Ilovar Darja, Ljubljana, Tržna ulica
3, vstop 13. 6. 1997, vložek 1,125.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Šmid Tomaž, razrešen 5. 9. 1997;
direktorica Ilovar Darja, ki od 5. 9. 1997
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Vugrinec Boško, ki od 5. 9. 1997 kot namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 9. 1997.
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Rg-114855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05105 z dne 3. 10. 1997 pod št. vložka 1/29748/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214071
Firma: HELM, družba za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HELM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Obrije 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeschko Oliver, Leopoldsdorf, Rebengasse 11, vstop 9. 9. 1997,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Jeschko Oliver in direktor Bolta Tomaž, Ljubljana, Cesta v Šmartno 3, ki za
posle nad 1,000.000 SIT potrebuje predhodno soglasje družbenika, imenovana 9.
9. 1997.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na debelo
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.
Rg-114857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05110 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa MAYGUT, podjetje za gradbeništvo
in investicije, d.o.o., Ljubljana, Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova ulica 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5460115
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Tepeš Marija, razrešena 17. 8.
1997; direktor Iskra Zdenko, Ljubljana, Zelena pot 26, imenovan 18. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05143 z dne 9. 10. 1997 pod št. vložka 1/29774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1201905
Firma: GRADEL, DELIĆ IN VUKOJEVIĆ, gradbeništvo in trgovina, družba
z neomejeno odgovornostjo, Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Cankarjeva 6
Ustanovitelja: Vukojević Mirjana, Kočevje, Turjaško naselje 12, in Delić Milan, Kočevje, Cankarjeva ulica 6, vstopila 9. 9.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Vukojević Mirjana in zastopnik Delić Milan, imenovana 9. 9. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 15420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 15510
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 21110

Proizvodnja vlaknin; 21120 Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 21220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 21230 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 21240 Proizvodnja
tapet; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje 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 zapisov; 26210 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 26220 Proizvodnja sanitarne keramike; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
26240 Proizvodnja druge tehnične keramike; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja apna;
26530 Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Proizvodnja brusilnih sredstev; 27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi;
27410 Proizvodnja plemenitih kovin;
27420 Proizvodnja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
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kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 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 prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, 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;
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, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52270 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi 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; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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 dostava hrane (catering); 60100
Železniški promet; 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 60300 Cevovodni transport;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 62100 Zračni
promet na rednih linijah; 62200 Izredni zračni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 63300 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64110
Javne poštne storitve; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 64200
Telekomunikacije; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93040 Pogrebne
storitve; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05152 z dne 3. 10. 1997 pri subjektu
vpisa INGO, Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Bratovševa pl. 22, sedež: Bratovševa
ploščad 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23036/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5791677
Firma: IMEX-PACK, družba za zastopstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: IMEX-PACK, d.o.o.
Sedež: 1360 Vrhnika, Voljčeva cesta 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Murenc Nevenka, izstop
9. 9. 1997; Zalar Amalija, Vrhnika, Voljčeva
ulica 3a, vstop 9. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Murenc Nevenka, razrešena 9. 9.
1997; direktorica Zalar Amalija, imenovana
9. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
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primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Proizvodnja razstreliv;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
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kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač 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 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
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nje 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 široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05156 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29788/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214152
Firma: RIKO – NEPREMIČNINE, financiranje in promet z nepremičninami,
d.o.o.
Skrajšana firma: RIKO – NEPREMIČNINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republike 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škrabec Janez, Ribnica,
Hrovača 62, in Zobec Primož, Dolenja vas,
Blate 12, vstopila 14. 7. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Škrabec Janez, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Zobec Primož,
imenovana 14. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05161 z dne 1. 10. 1997 pod št. vlož-

ka 1/29730/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214179
Firma: SALBATRING, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SALBATRING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Železna cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bamadani Hetem, Ljubljana, Krivec 1, vstop 8. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ramadani Hetem, imenovan 8. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
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Trgovina 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
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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05162 z dne 6. 10. 1997 pod št. vložka 1/29757/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214187
Firma: CD CONSULTING, Poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CD CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Dobnik Carmen, Ljubljana, Župančičeva 12, vstop 4. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblačeni za zastopanje: prokuristka Dobnik Carmen in direktor Pavčič
Mitja, Vrhnika, Zaplana 101, ki potrebuje
predhodno soglasje skupščine družbe za
sklepanje poslov, ki pomenijo kakršnokoli
razpolaganje z nepremičninami, imenovana
4. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-114866
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05176 z dne 3. 10. 1997 pri subjektu
vpisa I.D.V. SLOVENIJA, trgovinska
d.o.o., sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/27043/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5924057
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Toland Kevin, razrešen 9. 9. 1997;
direktorja Morley Stephen Charles, Cambridge in Litherland Peter Simon, Harare,
imenovana 9. 9. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1997.
Rg-114867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05183 z dne 7. 10. 1997 pod št. vložka 1/29750/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214209
Firma: FLAMIN HOLDING, družba za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FLAMIN HOLDING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na trati 11
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Junger Brane, Vrhnika, Kopališka ul. 7, vložil 625.000 SIT, Kastelic
Božidar, Maribor, Židovska 12, vložil
312.500 SIT, Jerončič Darinka, Maribor,
Mlekarniška 14, vložila 312.500 SIT, in MICRAT, ekonomske, tehnološke in organizacijske storitve, d.o.o., Vrhnika, Drenov grič
169, vložil 1,250.000 SIT – vstopili 28. 8.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zadravec Jožef, imenovan 28. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 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 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 mo-

Št.

26 / 2. 4. 1998 / Stran 2715

torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo 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 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; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
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trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05516 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa PINOCHIO 2, mizarsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 268,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deleža
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1192400
Ustanovitelj: Alfirev Aleš, Ljubljana, Kamnogoriška 45, vstop 21. 2. 1997, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Justinek Polonca, izstop 15. 9. 1997.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Justinek Polonci, ki je bila razrešena 15. 9. 1997.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 9. 1997.
Rg-114869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05673 z dne 28. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29821/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216350
Firma: LEDO, podjetje za trgovino s
sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LEDO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1,579.600 SIT
Ustanovitelj: LEDO, dioničko društvo za
proizvodnju i promet sladoleda i smrznute
hrane, Zagreb – Pešćenica, Čavićeva 9,
vstop 17. 10. 1997, vložek 1,579.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bobnar Janez, Škofja Loka, Tavčarjeva ul. 27, imenovan 17. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost 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 (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02572 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu
vpisa SABEN, Mednarodna zastopstva,
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10608/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5652669
Firma: SABEN, d.o.o., mednarodna zastopstva, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Ustanovitelja: Bichler Sven, izstopil 14.
2. 1997; OSLOBOĐENJE INTERNATIONAL, časopisno agencijsko in trgovsko podjetje Ljubljana, d.o.o., izstopil 10. 3. 1997;
Jovanović Goran, Sarajevo, BiH, Indire Gandi 12, vstopil 14. 2. 1997, vložil 1,050.000
SIT, Pellegrini Stefano, Vittorio Veneto, Italija, Via Ales. e Luiggi Tandira 28, vstopil 10.
3. 1997, vložil 450.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jovanović Goran, imenovan 29. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Rijavec Igor, razrešen 10. 3. 1997,
prokurist Musar Franc, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VII/25, imenovan 10. 3. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 3. 1997.
Rg-114872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02610 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu
vpisa TROFI, Zunanja trgovina in zastopanje, d.o.o., sedež: Kikljeva 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5872766
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Justin Jože, ml., razrešen 14. 2.
1997; direktorica Colarič Irena, Ljubljana,
Agrokombinatska 13a, imenovana 21. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 2. 10. 1997: 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
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Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 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.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1997.
Rg-114873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03740 z dne 10. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1199285
Firma: LAB CONSULTING, Trgovina z
laboratorijsko opremo, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma. LAB CONSULTING,
d.o.o., Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Velika Ligojna 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Juro, Ljubljana, Koprska 6, vstop 13. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Božić Juro, imenovan 13. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1997: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03064 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa HELIAIR CENTER, družba za poslovne storitve, d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15839/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti, popravek imena direktorja in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5888352
Osnovni kapital: 4,411.765 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Mladen, Kranj, Huje 25, in PREMIER AVIATION, INC., Grand

Prairie, Texas 75052,2621 Aviation Parkway, vstopila 7. 5. 1997, vložila po
1,455.882,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kranjc Mladen, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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 specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
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Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 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.;
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 bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1997.
Rg-114876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03695 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29843/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198076
Firma: D&M DIRECT – JARC & CO.,
poučevanje tujih jezikov in prevajanje,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Laze 9
Ustanovitelja: Jarc David, Stoney Creek,
Ontario, Kanada, Frost Ct. 5, in Semolič
Maja, Ljubljana, Pod akacijami 36, vstopila
12. 6. 1997, vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Jarc David, in Semolič Maja, imenovana 12. 6. 1997, zastopata družbo brez
omejitev kot poslovodji.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 74831
Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03726 z dne 2. 10. 1997 pod št. vložka 1/29742/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1199820
Firma: DDM, podjetje za finančne in
poslovne storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: DDM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Vir pri
Stični 43
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Jermol David, Ivančna Gorica, Vir pri Stični 43, vstop 11. 6. 1997,
vložek 1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jermol David, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Jermol Danijela, oba
iz Ivančne Gorice, Vir pri Stični 43, imenovana 11. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 0125
Reja drugih živali; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, 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 izdelkov; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04814 z dne 4. 11. 1997 pri subjektu vpisa BOKRA, družba za zunanjo
trgovino, notranjo trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Na Grivi 27, Dragomer pri
Brezovici, sedež: Na Grivi 27, Dragomer, 1351 Brezovica, pod vložno št.
1/02837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev
in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5323959
Firma: BOKRA, šport, rekreacija in turizem, d.o.o.
Ustanovitelj: Krašovec Boris, izstop 25.
8. 1997; Grbec Olaf, Kamnik, Pot na Poljane 9, vstop 25. 8. 1997, vložek 1,504.435
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Krašovec Boris, razrešen 25. 8.
1997; direktor Grbec Olaf, imenovan
25. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge razno-
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vrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 8. 1997.
Rg-114880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04821 z dne 2. 10. 1997 pod št. vložka 1/29738/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1213687
Firma: SKUPI FEJZULAHI, gradbeništvo, k.d.
Skrajšana firma: SKUPI FEJZULAHI,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 1
Ustanovitelja: Fejzulahi Naser, Skopje,
Makedonija, Tome Pure br. 17, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Fejzulahu
Uzeir, Skopje, Makedonija, Boro Menkov
2-4/1, ki je vložil 900 SIT in ne odgovarja,
vstopila 21. 8. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Fejzulahi Naser, imenovan 21. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 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 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
inštalacije pri gradnjah; 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; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno 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; 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, 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
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vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 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; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-114881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04824 z dne 11. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29879/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213695
Firma: ANIS-AH, Gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANIS-AH, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Emonska 18
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Ajdinović Husein, Ljubljana,
Emonska 18, vstop 1. 7. 1997, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ajdinović Husein, imenovan 1. 7.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
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govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 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, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 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 drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
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6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04833 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa STOJA TRADE, zastopstvo, posredništvo in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: C. v Gorice 40, 1111 Ljubljana, pod vložno št. 1/28002/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, ustanovitelja, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5940796
Sedež: 1111 Ljubljana, Kotnikova 5
Ustanovitelj: Đukić Zoran, Ljubljana, Hladilniška pot 26, vstop 19. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zorić Miro, izstop 18. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorić Miro, razrešen 18. 11. 1996;
Đukić Zoran, Ljubljana, Hladilniška pot 26,
razrešen 18. 11. 1996 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 11. 1996.
Rg-114884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04860 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29835/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1213768
Firma: KLUB IGRA, Zavod za izobraževanje, raziskovalno dejavnost in druge storitvene dejavnosti
Skrajšana firma: KLUB IGRA, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Jana Husa 18
Ustanoviteljici: Pikš Janja, Ljubljana, Ul.
Jana Husa 18, in Vrečar Aiša, Ljubljana,
Herbersteinova 18, vstopili 19. 5. 1997,
vložili po 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Pikš Jana, ki zastopa zavod brez
omejitev, in zastopnica Vrečar Aiša, ki zastopa zavod brez omejitev kot namestnica
direktorice.
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Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85311
Dejavnost domov za starejše; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92512
Dejavnost arhivov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.
Rg-114886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04882 z dne 2. 10. 1997 pod št. vložka 1/29739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1213792
Firma: SARA GTS, ARSLANOSKI S.,
gradbeništvo, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana firma: SARA GTS, ARSLANOSKI S., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
sedež: 1370 Logatec, Tovarniška 3
Ustanovitelja: Arslanoski Sait, ki odgovarja s svojim premoženjem in Arslanoski
Ramis, ki je vložil 300 SIT in ne odgovarja,
oba iz Struge, Makedonija, Podgorci, S.
Podgorci, vstopila 25. 8. 1997.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Arslanoski Sait, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Arslanoski Ramis, imenovan 25. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 2. 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 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
inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, 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 izdelkov; 5141 Trgovina na de-

belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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 specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04889 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu
vpisa ROMA TRADE, trgovina, import,
export, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot na
Fužine 33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20148/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala, deležev, ustanoviteljev in
zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5672031
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška
246/VI
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markan Milan, izstop 5. 6.
1996; Stojan Branislav, Ljubljana, Celovška
264, vstop 5. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Markan Milan, razrešen 25. 8. 1997;
direktor Stojan Branislav, imenovan 25. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-114890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04924 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa NMN, Podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Petkovškovo nabrežje
67, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/15961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in deleža, spremembo in uskladitev dejavnosti ter prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5572703
Firma: NMN, podjetje za trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: NMN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Kuzmanić Natalija, Ljubljana, Metoda Mikuža 16, vstop 5. 3. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kuzmanić Mladen, Split, Hrvaška, Osječka 5b, imenovan 25. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 6312 Skladiščenje.
Rg-114893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04954 z dne 4. 11. 1997 pri subjektu
vpisa GRABAR, proizvodnja, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Osilnica, Sela 13,
1337
Osilnica,
pod
vložno
št.
1/11906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka ustanoviteljice,
spremembo zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5480680
Ustanoviteljica: Kovač Milenka, Osilnica,
Sela 13, vstop 18. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grabar Janez, razrešen 29. 8. 1997;
direktorica Kovač Milenka, imenovana 29.
8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
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izdelkov iz plastičnih mas; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 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; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 8. 1997.
Rg-114894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04956 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa BIO – HIRON, Center za alternativno medicino, d.o.o., Ljubljana, Župančičeva 8, sedež: Župančičeva 8, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29026/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnice in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5997496
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žnidarič Helena, razrešena 28. 8.
1997; direktorica Oblak Snežna, Križe, Cesta Kokrškega odreda 19, imenovana
28. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 8. 1997.
Rg-114895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05477 z dne 11. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215973
Firma: GT VITEZ, Gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GZ VITEZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bravc Karel, Ljubljana, Reboljeva ulica 10, vstop 25. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bravc Karel, imenovan 25. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997: 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov.
Rg-114897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05488 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu
vpisa T.D.M., d.o.o., trgovina, turizem, zastopanje, Litija, Prisojna 4, sedež: Prisojna 4, 1270 Litija, pod vložno št.
1/10299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483409
Firma: T.D.M., Proizvodnja, inženiring,
svetovanje, d.o.o., Prisojna 4, Litija
Skrajšana firma: T.D.M., d.o.o., Litija
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Dragica-Žuža, izstopila 30. 9. 1997; Cvetežar Milena, vstopila
5. 12. 1990, vložila 390.250 SIT, Cvetežar
Avgust, vstopil 30. 9. 1997, vložil 858.550
SIT, in Cvetežar Aleksander, vstopil 30. 9.
1997, vložil 312.200 SIT, vsi iz Litije, Prisojna 4, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Mlakar Dragica-Žuža, razrešena
30. 9. 1997; direktor Cvetežar Avgust, ki
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Cvetežar Aleksander, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja, imenovan 30. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29710
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-114898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05504 z dne 11. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29885/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216031
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Firma: MAKS, BENULIČ IN OSTALI, posredovanje pri prometu z nepremičninami, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MAKS, BENULIČ IN
OSTALI, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 40
Ustanoviteljici: Benulič Zora in Benulič
Urška, obe iz Ljubljane, Tivolska 40, vstopili
25. 9. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Benulič Zora, imenovana 25. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost,vpisana 11. 11. 1997: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-114900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05517 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu
vpisa AURISINA, podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 134b, sedež: Šmartinska
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5879485
Firma: AURISINA, podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: AURISINA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 393
Ustanovitelj: Košir Sanja, izstop 10. 9.
1997; Trobez Roberto, Italija, Aurisina Cave 79b, Trieste, vstop 5. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Košir Sanja, razrešena 22. 8.
1997; Trobez Roberto, razrešen 22. 8.
1997 kot prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Trobez Janja, Ljubljana, Rožna dolina c. 11/13, imenovana 10. 9. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1997.
Rg-114901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05521 z dne 6. 11. 1997 pri subjektu
vpisa EVENTS, podjetje za posredovanje
in trgovino, d.o.o., sedež: Vošnjakova 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29392/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1196162
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kodrič Robert, razrešen 11. 9. 1997;
prokuristka Ernst Zlatka, Ljubljana, Rašiška
ulica 3, imenovana 11. 9. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.
Rg-114903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05796 z dne 14. 11. 1997 pri subjektu
vpisa DENIS, d.o.o. – podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, turizem ter uvoz in izvoz,
Leninov trg 14, Ljubljana, sedež: Leninov
trg 14, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/17386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in deleža ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5645549
Firma: DENIS, podjetje za trgovino,
gostinstvo, turizem ter uvoz in izvoz,
d.o.o.
Skrajšana firma: DENIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov
trg 10
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kuzmanoski Petar, Ljubljana, Preglov trg 10, vstop 19. 2. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
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Rg-114904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05339 z dne 2. 10. 1997 pod št. vložka 1/29741/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215612
Firma: ISG, projektiranje in inženiring,
d.o.o.
Skrajšana firma: ISG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Avčinova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gombač Joško, Izola, Pittonijeva 4, vstop 22. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gombač Joško, imenovan 22. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22220
Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60220 Storitve taksistov; 63120 Skladiščenje; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210 Finančni zakup (leasing); 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-114905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05460 z dne 30. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29827/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215949
Firma: GALLA PRO, podjetje za trgovino, izvoz-uvoz in turizem, d.o.o., Srednje
Gameljne
Skrajšana firma: GALLA PRO, d.o.o.,
Srednje Gameljne
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,
Srednje Gameljne 46a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Breznik Gregor, Ljubljana-Šmartno, Srednje Gameljne 46a, in Breznik Andrej, Ljubljana-Šmartno, Kajakaška c.
29, vstopila 20. 8. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Breznik Gregor in zastopnik Breznik
Andrej, imenovana 20. 8. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1997:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 33100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74820
Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-114906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05466 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa MEANDER, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, inženiring in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
sedež: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20257/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti, spremembo naslova ustanovite-
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lja in zastopnikov ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5674166
Firma: MEANDER, Projektiranje, izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, inženiring, storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 25
Ustanovitelj: Marin Mile, Ljubljana, Preglov trg 12, vstop 27. 10. 1992, vložek
1,647.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marin Mile in zastopnica Marin Marija, oba iz Ljubljane, Preglov trg 12, imenovana 27. 10. 1992, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 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 objektov; 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 štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 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 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
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7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 9. 1997.
Rg-114907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05476 z dne 14. 10. 1997 pri subjektu
vpisa GRUDEN, podjetje za proizvodnjo,
zastopanje in trgovino, d.o.o., Vrhnika,
sedež: Delavsko naselje 18, 1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/18177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5630606
Firma: NAUPORTING, podjetje za proizvodnjo, zastopanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: NAUPORTING, d.o.o.
Ustanoviteljica. Gruden Uroš, izstop 25.
9. 1997; Gruden Tina, Vrhnika, Delavsko
naselje 18, vstop 25. 9. 1997, vložek
756.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gruden Aleš, razrešen 25. 9. 1997;
direktorica Gruden Tina, imenovana 25. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 9. 1997.
Rg-114909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05483 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215990
Firma: RITMO, tiskarstvo, založništvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: RITMO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ritonja Viktor, Škofja Loka,
Frankovo naselje 178, vstop 30. 7. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ritonja Viktor, imenovan 30. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
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pagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-114910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05494 z dne 10. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29775/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216015
Firma: CONFIDAS, družba za finančne storitve in davčno svetovanje, d.o.o.;
firma v nemškem jeziku: CONFIDAS
Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H.
Skrajšana firma: CONFIDAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Soška 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ficko Anton, Kočevje,
Spodnji log 8, in Tengg Heidrun, Beljak,
Avstrija, Moosstrasse 51, vstopila 26. 9.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Ficko Anton in Tengg Heidrun, imenovana 26. 9. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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 debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 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 bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05503 z dne 23. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29811/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216023
Firma: GRANAT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRANAT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jadranska 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: START – SVETOVALNA
HIŠA, d.o.o., Ljubljana, Jadranska 18, vložila 990.000 SIT, in Čigula Štefan, Medvode, Šmalčeva 4, vložil 510.000 SIT – vstopila 12. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cigula Štefan, imenovan 12. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1997:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
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in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52430
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-114912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05518 z dne 4. 11. 1997 pod št. vložka 1/29834/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1216058
Firma: GEST OSTOJIČ IN DRUŽABNIK, k.d., podjetje za posredovanje nepremičnin in založništvo
Skrajšana firma: GEST OSTOJIČ IN
DRUŽABNIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 23
Ustanovitelja: Ostojič Željko, Ljubljana,
Brilejeva 21, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Mencelj Danilo, Ljubljana, Triglavska 32, ki je vložil 5.000 SIT in ne odgovarja, vstopila 30. 9. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ostojič Željko, imenovan 30. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi.
Rg-114916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15501 z dne 9. 10. 1997 pri subjektu
vpisa SOTOČJE, podjetje za storitve, gostinstvo in turizem, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o., Cesta komandanta Staneta
12, Medvode, sedež: Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/11467/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5463190
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;

4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7131 Dajanje industrijskih 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, 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 področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01471 z dne 17. 10. 1997 pri subjektu
vpisa BODE, Podjetje za posredovanje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 19,
sedež: Brilejeva 19, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23255/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5780756
Firma: VELKOVSKI & SIN, podjetje za
posredovanje in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VELKOVSKI & SIN,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Velkovski Bojan, izstopil iz
d.o.o. in vstopil v d.n.o. 21. 3. 1995, in
Velkovski Aleksandar, vstopil 21. 3. 1995,
oba iz Ljubljane, Brilejeva 19, vložila po
59.251,50 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Velkovski Bojan, razrešen 21. 3. 1995 kot
direktor in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo brez omejitev kot vodja poslov
in neomejen zastopnik in družbenik Velkovski Aleksandar, imenovan 21. 3. 1995, ki
zastopa družbo brez omejitev kot vodja poslov in neomejen zastopnik.
Dejavnost, vpisana 17. 10. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo 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; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 (catering); 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.
Rg-114918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05938 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu
vpisa POTEZA-DU, d.o.o., poslovne storitve, trgovinsko, gostinsko in turistično
podjetje, Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08538/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5418577
Sedež: 1000 Ljubljana, Bežigrad 15
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00131 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu
vpisa POSEST, podjetje za trženje in pro-
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met z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gosposvetska 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5517567
Ustanovitelji: Kristan Pavel, Marušič Darko, Pollak Janez in Rus Nada, izstopili 3. 1.
1996; Kovačič Irena, Medvode, Bogatajeva 12, Porenta Ernest, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 53, in Žumer Alenka, Ljubljana,
Bratov Komel 46a, vstopili 16. 9. 1991,
vložili po 437.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1997.
Rg-114921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02253 z dne 10. 10. 1997 pri subjektu
vpisa BANK AUSTRIA, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5446546
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristom Jandrić Antonu, ki je bil razrešen 1. 4. 1996, Volaj Simoni, ki je bila
razrešena 11. 4. 1996, in Zelnik Jani, ki je
bila razrešena 30. 4. 1996.
Rg-114925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05748 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu vpisa PNEV – CAR, podjetje za avtousluge in trgovino, d.o.o., Vrhnika, sedež: Drenov grič 144, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/25988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5891302
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997.
Rg-114936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05699 z dne 19. 11. 1997 pri subjektu
vpisa POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sedež: Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5300231
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopniki Pregl Kazimir Živko, Klemenčič Alojz, Gajič Branko in Geržina Saša Ivan, razrešeni 24. 7. 1997; zastopnik Čerin Aleš,
Ljubljana, Dergomaška 19, imenovan 24.
7. 1997 za začasnega predsednika uprave.
Rg-114937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00750 z dne 17. 11. 1997 pri subjektu
vpisa APE, Agencija za prestrukturiranje
energetike, d.o.o., sedež: Hajdrihova ul.
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2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadaljevanje postopka, spremembo deležev, ustanoviteljev in dejavnosti na
podlagi Cpg 1305/96 s temile podatki:
Matična št.: 5447895
Ustanovitelj: Remškar Zdenka, izstop
15. 9. 1997, Šubic Lojze, izstop 24. 9.
1997; Nemac Franko, Šmarje, Puče 1b,
vstop 10. 12. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1997: 5161
Trgovina na debelo 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 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.
Rg-114939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04937 z dne 13. 11. 1997 pri subjektu
vpisa GRADIS, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov, Ljubljana, p.o., sedež: Industrijska c. 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/06346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, lastninsko
preoblikovanje, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5075076
Firma: GRADIS IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov, Ljubljana, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS, IPGI, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 185,452.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložil 90,624.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložil
30,280.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
17,232.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 30,592.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 3,588.000 SIT, in
upravičenci iz naslova zasebne lastnine, vložili 13,136.000 SIT – vstopili 13. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škulj Ivan, razrešen 23. 6. 1997;
zastopnik Škulj Jurij Ivan, Šmartno, Spodnje Gameljne 33, imenovan 24. 6. 1997 za
začasnega direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bitenc Veronika, Drobun Ksenija, Mihaljević Miško, Narobe Vincencij, Trtnik Franc in Kodelja Peter, vstopili 13. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5551 Storitve menz; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.
Sprememba statuta z dne 19. 6. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 01284/01244
– 1997/AK z dne 29. 8. 1997.
Rg-114942
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04611 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu
vpisa 3M (EAST) AG, Podružnica v Ljubljani, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/25457/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5847842
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Butara Melita, razrešena 31. 5.
1997; zastopnik Jurca Darko, Ljubljana, Primožičeva 1, imenovan 1. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
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Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5161 Trgovina na debelo 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 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; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Proizvodnja jedrskega goriva; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6312
Skladiščenje; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04342 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu
vpisa SALBATRING INTERNATIONAL,
mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Železna 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08106/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, vložka in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5393264
Osnovni kapital: 43,884.487,25 SIT
Ustanovitelj: Ramadani Hetem, Ljubljana, Krivec 1, vstop 11. 10. 1994, vložek
43,884.487,25 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1997.
Rg-114945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05214 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu
vpisa KOM3, Poslovno finančne storitve,
d.d., sedež. Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5971233
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lah Igor, razrešen 18. 8. 1997; direktor Mikuž Marko, Ljubljana, Črni vrh 8,
imenovan 18. 8. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-114946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05082 z dne 12. 11. 1997 pri subjektu
vpisa VEGA, Proizvodnja optičnih naprav,
d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 13a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5045088
Sprememba statuta z dne 1. 9. 1997.
Vpiše se pooblastilo upravi družbe, da v
5 letih po vpisu uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni
kapital za 271,479.300 z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke.
Rg-114948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03721 z dne 12. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29891/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198149
Firma: G SANACIJE, družba za preiskave, projektiranje, izvajanje, inženiring, svetovanje, druge storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: G SANACIJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GRADIS, Nizke gradnje,
proizvodnja, trgovina, storitve, d.d., Maribor, Lavričeva 3, vložil 285.000 SIT, Hribernik Zvonko, Rečica ob Savinji, Spodnja
Rečica 55, vložil 405.000 SIT, Petelin Andrej, Ljubljana, Petrovičeva ul. 23, vložil
405.000 SIT, in Sovič Jožef, Ljubljana, Beblerjev trg 11, vložil 405.000 SIT – vstopili
12. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petelin Andrej, imenovan 12. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih 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 inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
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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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00812 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu
vpisa GRAND HOTEL UNION, p.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, osnovni kapital in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5001153
Firma: GRAND HOTEL UNION, d.d.
Skrajšana firma: GRAND HOTEL UNION, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.666,095.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska
ulica
15,
vložil
166.371.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
166,371.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 673,218.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 117,732.000 SIT, upravičenci
notranjega
odkupa,
vložili
30,770.000 SIT, in kupci delnic iz javne
prodaje, vložili 511,633.000 SIT – vstopili
20. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lipovšek Bogdan, Ljubljana, Viška cesta 53, razrešen in ponovno imenovan 3. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pipan Jože,
Škerbinc Otmar, Milevoj Boris – zunanji
član, Golovrški Dušan – zunanji član in Pri-
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stovnik Milan – zunanji član, vstopili 20. 11.
1996.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 00983/00874
– 1997/MV z dne 3. 2. 1997.
Rg-114954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04217 z dne 10. 11. 1997 pri subjektu
vpisa SATURNUS EMBALAŽA, proizvodnja embalaže, d.d., Ljubljana, sedež: Ob
železnici 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14235/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta, statuta s temile podatki:
Matična št.: 5035830
Člana nadzornega sveta: Čeč Andrej in
Švigelj Jože, izstopila 11. 7. 1997; Čeč
Andrej in Maček Matjaž, vstopila 11. 7.
1997.
Sprememba statuta z dne 11. 7. 1997.
Rg-114955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05508 z dne 10. 11. 1997 pri subjektu
vpisa FINMEDIA, upravljanje, financiranje in kapitalske naložbe, d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10221/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5448573
Člana nadzornega sveta: Sadar Davorin
in Vedlin Marjan, izstopila 30. 9. 1997; Počivavšek Tadej in Mohorič Anton, vstopila
30. 9. 1997.
Rg-114956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04212 z dne 24. 10. 1997 pri subjektu
vpisa IMP, inženiring, montaža, proizvodnja, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska ce-
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sta 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/05217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, osnovni kapital, člane nadzornega sveta, spremembo zastopnikov, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5077940
Firma: IMP, inženiring, montaža, proizvodnja, d.d.
Skrajšana firma: IMP, d.d.
Osnovni kapital: 171,755.000 SIT
Ustanovitelji: IMP-PROMONT, p.o.,
IMP-KLIMA
MONTAŽA
Lj.,
p.o.,
IMP-MONTAŽA
KOPER,
p.o.,
IMP-MONTAŽA, p.o., IMP-KLIMA CELJE,
p.o., IMP-KLIMAT, p.o., IMP-PANONIJA,
p.o., IMP-BLISK, p.o., IMP-LIVAR “VIKTOR
KOLEŠA”, p.o., IMP-ELEKTROMONTER,
p.o., IMP – Tovarna elektroenergetskih naprav,
p.o.,
IMP-TELEKOM,
p.o.,
IMP-DVIGALO, p.o., IMP-ISO, p.o., IMP,
Proizvodnja črpalk in agreg. p.o., IMP, Industrija tehničnih aparatov in konstrukcij,
p.o., IMP, Strojno kov. ind. proizv., p.o.,
IMP, Tovarna instalacijske opreme, Idrija,
p.o., IMP TEHNOMONT LJ., p.o., IMP, Projektivni biro, Lj., p.o., IMP ALCHREM, p.o.,
IMP, Interna banka skupna finančna organizacija, in IMP, Inženiring, montaža, proizvodnja, p.o., izstopili 18. 4. 1997; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 11,949.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
11,949.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 50,213.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, vložili 23,131.000 SIT, upravičenci iz notranjega odkupa, vložili
22,246.000 SIT, in domače pravne osebe,
vložile 52,267.000 SIT – vstopili 18. 4.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rovanšek Anica, razrešena 21. 4.
1997, in direktor Gazvoda Boris, razrešen
7. 3. 1997; Kuret Vladimir, Ljubljana, Avčinova 12, razrešen 21. 4. 1997 kot direktor
in imenovan za zastopnika, ki kot začasni
direktor družbe zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kenig Gregor –
član, Stržinar Jakob – član, Nikita Rožej,
Kuret Ida – namestnica, Luin Albin – namestnik, vstopili 18. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 24. 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 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
inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 01131/01469
– 1997/SD z dne 11. 7. 1997.
Rg-114957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04817 z dne 24. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29812/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1213679
Firma: ZALOŽBA CF., Zavod za založniško in raziskovalno dejavnost
Skrajšana firma: ZALOŽBA CF.
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova 15
Ustanovitelji: Lešnik Bogdan, Ljubljana,
Poljanska 20b, Močnik Rastko, Ljubljana,
Kotnikova 16, Rener Tanja, Spodnje Škofije 116, Skušek Močnik Zoja, Ljubljana,
Slomškova 15, Štuhec Marko, Ljubljana,
Prušnikova 97, Zabel Igor, Ljubljana, Einspielerjeva 3, in Žuraj Alvina, Ljubljana, Rimska 7, vstopili 23. 7. 1997, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Skušek Močnik Zoja, imenovana
23. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22150 Drugo založništvo; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
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zunaj prodajaln; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov.
Rg-114959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04161 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa EMONA – MERKUR, trgovina na
drobno, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130,
sedež: Šmartinska 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovni
kapital, člane nadzornega sveta, ustanovitelje in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5284171
Firma: EMONA – MERKUR, trgovina
na drobno, d.d.
Osnovni kapital. 1.699,608.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA-VPS, d.o.o.,
EMONA-MERKUR, d.d., SKUPINA EMONA, r.o., in delničarji po priloženem seznamu, izstopili 18. 3. 1997; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
150,760.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
150,760.000 SIT, Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 753.464.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 301.520.000 SIT, udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
151.080.000 SIT, in dosedanji delničarji,
vložili 192.024.000 SIT – vstopili 18. 3.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Rutar Franc, Kranj, Tavčarjeva 22, razrešen in ponovno imenovan 24.
3. 1997.
Člani nadzornega sveta: Marn Janez,
Kvas Rado, Krobot Ivanka in Butinar Ivanka,
vstopili 18. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno 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 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 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 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 01089/01229
– 1997/DD z dne 10. 7. 1997.
Rg-114960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04608 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa VOLNA, Trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana, Mačkova 2, sedež: Mačkova 2, 1000
Ljubljana pod vložno št. 1/00284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5024722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Bohorič Mojca, razrešena 31. 7.
1997; direktor Murgel Vito, Ig 442, imenovan
1. 8. 1997, zastopa podjetje brez omejitev.
Rg-114961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01119 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa RUDARSKA GRADBENA DRUŽBA,
d.d., sedež: Trg revolucije 4b, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/12843/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, članov nadzornega sveta in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5166578
Člani nadzornega sveta: Podkrajšek Peter, Malovrh Metod, Zajc Franc, Jesenšek
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Boris, Železnik Silvester in Šketako Avgust,
izstopili 25. 10. 1996; Metelko Majda, Šunta Marijan, Štrukelj Andreja, Malovrh Metod, Jesenšek Boris in Zajc Franc, vstopili
25. 10. 1996.
Dejavost, izbrisana 20. 10. 1997: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 455 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 602 Drug kopenski
promet.
Sprememba statuta z dne 4. 12. 1996.
Rg-114963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00023 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa URSULA, trgovina, marketing, zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, Mlinska pot
23, sedež: Mlinska pot 23, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
vložkov, uskladitev dejavnosti in spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5351731
Ustanovitelji: Margan Ursula, Ljubljana,
Mlinska pot 23, in Margan Igor, Murska
Sobota, Ulica 17. Oktobra 7, vstopila 27.
12. 1989, vložila po 532.206,50 SIT, ter
URSULA, trgovina, marketing in zastopstvo,
d.o.o., Ljubljana, Mlinska pot 23, vstopila
31. 1. 1997, vložila 456.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05213 z dne 20. 10. 1997 pod št.
vložka 1/12801/01 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5504023002
Firma: AVTOTEHNA VIS, d.o.o., Ljubljana, PODRUŽNICA JESENICE
Pravnoorg. oblika domača podružnica
Sedež: 4270 Jesenice, Borisa Kidriča 6
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o., Ljubljana,
Celovška c. 228, vstop 30. 9. 1996, odgovornost: vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kobašlič Saša, Novo mesto, Ragovska ul. 10, imenovan 30. 9. 1996 za
vodjo podružnice.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 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 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 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 gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
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(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-114965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04962 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu
vpisa USLUGA ŠIŠKA, čistilnica in pralnica, d.d., Ljubljana, sedež: Derčeva 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo datuma za zastopnico
s temile podatki:
Matična št.: 5111986
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kocmur Barbara, Ljubljana, Jakčeva ulica 40, ki od 8. 7. 1997 zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-114966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04181 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa ORBICO, trgovina, uvoz,
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva
31, sedež: Brnčičeva 31, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03822/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5315166
Ustanovitelja: SBJ ORBICO AG, Switzerland, Schiltstrasse 29, Glarus, vložil
1,351.500 SIT in Proje Leonard, Ljubljana,
Gospodinjska 13, vložil 22.500 SIT, vstopila 1. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-114967
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03592 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa KONTRAKT, Svetovanje
in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana,
Prekmurska ulica 6, sedež: Prekmurska
ulica 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/02122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev h KONTRAKT & PLUS,
spremembo deležev in osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5286794
Osnovni kapital: 2,042.000 SIT
Ustanovitelj: Simič Ivan, Smlednik 92,
vstop 18. 6. 1989, vložek 2,042.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev h KONTRAKT & PLUS, družba
za davčno svetovanje, d.d., Ljubljana, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 4.
1997. Vpis pripojitve pri prevzemni družbi
vpisan s sklepom Srg 97/3591 z dne 14.
10. 1997.
Rg-114969
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04952 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa HERMES PLUS, raču-

nalniški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlandrova ulica 2, sedež: Šlandrova
ulica 2, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/10566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5447640
Osnovni kapital: 314,100.000 SIT.
Rg-114971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04967 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa DINOS HOLDING, p.o.,
sedež: Šlandrova ul. 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in statut s temile podatki:
Matična št.: 5003318
Firma: DINOS HOLDING, družba za
pripravo sekundarnih surovin, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: DINOS HOLDING, d.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 913, 920.000 SIT
Ustanovitelji: upravičenci interne razdelitve, vložili 170,350.000 SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložili 135,550.000 SIT;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 91,390.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložil 91,390.000 SIT in Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
425,240.000 SIT, vstopili 4. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik Tkalec Ivan, Radomlje, Tovarniška
45, ki od 4. 2. 1997 kot začasni predsednik zastopa in predstavlja družbo brez omejitev, ter člana uprave Omerza Gabrijel, Celje, Socka 62e in Pesjak Stanislav, Tržič,
Kovor 24, imenovana 4. 2. 1997, ki zastopata družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Praviček Anton,
Gregorčič Nadja, Kenda-Štepec Mojca, Marussing Lucijan, Predanič Franci, Učakar Silvester in Zadravec Matko, vstopili 4. 2.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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 vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
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ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 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; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 71140 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 1094/1208 1997/TP z dne 1. 9. 1997.
Rg-114972
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04544 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Tomšičeva
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/00837/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5024811
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Makuc Edvin, razrešen 30. 7. 1997;
direktor Tavčar Tevž, Ljubljana, Štrekljeva
ul. 6, imenovan 30. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114973
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04132 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa VEKTOR, podjetje za
mednarodno špedicijo in transportni inženiring, d.d., sedež: Motnica 11, Trzin,
pod vložno št. 1/01784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo člana
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5157455
Član nadzornega sveta: Urbas Andrej,
izstop 17. 6. 1997; Frelih Marija, vstopila
17. 6. 1997.

Rg-114974
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02504 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa HRANILNOKREDITNA
SLUŽBA SICURA, Ljubljana, sedež: Beethovnova ulica 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/26220/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5866120
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 6
Osnovni kapital: 30,010.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom.
Rg-114975
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05065 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa AC LEASING, finančni
zakup, d.o.o., sedež: Allendejeva 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5952310
Sedež: Ljubljana, Baragova ulica 5.
Rg-114976
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/5064 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa AC-ZASTOPSTVA, d.o.o.
za notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Ljubljana, Allendejeva ulica 5, sedež: Allendejeva ulica 5, Ljubljana, pod vložno št. 1/20058/00 vpisalo v
sodni register teg sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5671493
Firma: AC-ZASTOPSTVA, d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Baragova ulica 5.
Rg-114977
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05140 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa BALA, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana, Slovenska 27, sedež:
Slovenska 27, Ljubljana, pod vložno št.
1/00170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5024773
Firma: BALA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 22
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.
Sprememba statuta z dne 5. 4. 1997.
Rg-114979
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04763 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT REPUBLIKE
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SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO, sedež: Rimska 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/28433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5966604
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Mandič Srna, razrešena 30. 6.
1997; direktorica Novak Mojca, Ljubljana,
Zaloška cesta 76a, imenovana 1. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114980
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/03773 z dne 15. 10. 1997 pri
subjektu vpisa TISKARNA KURIR LJUBLJANA, d.d., Parmova 39, Ljubljana, sedež:
Parmova ulica 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01913/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5270286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drnovšek Drago, razrešen 12. 6.
1997; zastopnica Dobovišek Jerneja, Ljubljana, Brankova 3, imenovana 12. 6. 1997,
kot začasna direktorica zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kandus Anka,
Šebenik Zdenka in Ocepek Dimitrij, izstopili
12. 6. 1997; Šeško Alenka, Kodela Karlo
in Adamlje Lojze, vstopili 12. 6. 1997.
Rg-114981
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04198 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa ABC TABOR, mednarodno trgovsko podjetje, d.d., sedež:
Adamičeva 14, Grosuplje, pod vložno št.
1/01547/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5030838
Člani nadzornega sveta: Strmole Jože,
Bavdek Matija in Grm Marija, izstopili 10. 7.
1997; Ceglar Mateja, Barič Dušan in Zaletelj Jože, vstopili 10. 7. 1997.
Rg-114983
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00921 z dne 14. 10. 1997
pri subjektu vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež:
Celovška 206, Ljubljana, pod vložno št.
1/26036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5886171
Osnovni kapital: 2,926.003.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 4. 2. 1997.
Rg-114984
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03591 z dne 14. 10. 1997
pri subjektu vpisa KONTRAKT & PLUS,
družba za davčno svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Prekmurska ulica 6, sedež:
Prekmurska ulica 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/19919/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe KONTRAKT,
d.o.o., Ljubljana (1/02122/00), spremembo firme, kapitala, deležev, naslova družbenika in zastopnika ter dopolnitev dejavnosti
s temile podatki:
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Matična št.: 5799414
Firma: KONTRAKT & PLUS, revizija in
davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,542.000 SIT
Ustanovitelji: Simič Ivan, Smlednik 92,
vstop 20. 10. 1993, vložek 1,771.000 SIT;
Tomažič Radoja, Ljubljana-Polje, Klemenova ulica 10, vstop 1. 9. 1995, vložek
956.340 SIT in Novak Marjana, Ljubljana,
Metoda Mikuža 20, vstop 1. 9. 1995, vložek 814.660 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorica Tomažič Radoja, imenovana 30.
4. 1997, ki zastopa družbo brez omejitev
ter Simič Ivan, razrešen 30. 4. 1997 kot
direktor in imenovan za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami.
Pripojitev KONTRAKT, d.o.o., Ljubljana
(1/2122/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 30. 4. 1997.
Rg-114985
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05649 z dne 14. 10. 1997
pri subjektu vpisa SKB BANKA, d.d.,
Ljubljana, sedež: Ajdovščina 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/01483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5026237
Oseba, pooblaščena za zastopanje: članica uprave Selšek Cvetka, Ljubljana, Igriška
ulica 8, imenovana 31. 7. 1997, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave. Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta banke o vsem, kar je predmet soglasja na izredni in redni skupščini banke, glede novih izdaj
vrednostnih papirjev, o odpiranju in zapiranju
poslovnih enot banke, o planih banke in njenih razvojnih usmeritvah, o nakupu, prodaji
ali obremenitvi nepremičnin za zneske, ki
presegajo vrednost 5,000.000 DEM v tolarski protivrednosti, o posameznih naložbah,
ki presegajo 3% kapitala banke, o trajnih
kapitalskih naložbah v druge gospodarske
družbe oziroma pravne osebe, za ustanavljanje novih gospodarskih družb z večinskim
lastniškim deležem banke.
Rg-114986
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02503 z dne 3. 10. 1997
pri subjektu vpisa ZADRUGA MEDALJON,
zadruga za opravljanje intelektualnih
storitev, organizacijo in svetovanje
obrtnikom in podjetnikom, z.o.o., Ljub-
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ljana, Dunajska 160, sedež: Dunajska
160,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/25887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5865514
Firma: ZADRUGA MEDALJON, zadruga za opravljanje intelektualnih storitev,
organizacijo in svetovanje obrtnikom in
podjetnikom, z.b.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZADRUGA MEDALJON,
z.b.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgovornosti
Sedež: Ljubljana, Tavčarjeva 6
Ustanovitelji: Sever Andrej, Janežič Jožef
in Čačić Sašo, izstopili 10. 3. 1997; Sever
Jelka, Postojna, Jenkova 18, SIC INVEST,
d.o.o., Postojna, Gregorčičev drevored 7
in Sever Andrej, Postojna, Jenkova 18, vstopili 10. 3. 1997, vložili po 50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Sever Jelka, imenovana 10. 3.
1997, zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 3. 10. 1997:
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.
Rg-114988
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04384 z dne 3. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS INGPOS, Inženiring, d.d., Ljubljana, Tržaška 37, sedež: Tržaška 37, Ljubljana, pod vložno št.
1/10988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5461316
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trbanc Zvonko, Ljubljana, Clevelandska 21, ki od 10. 7. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Rg-114989
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04775 z dne 3. 10. 1997
pri subjektu vpisa HYUNDAI AVTO TRADE,
družba za zunanjo in notranjo trgovino z
avtomobili, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
22, sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in obseg pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5526485
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
skupni prokurist Košir Janez, Trebnje, Gorenja Nemška vas 12, imenovan 14. 8.
1997, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
13. 8. 1997 poslovodja - direktor družbe in
prokurist družbe od 14. 8. 1997 dalje zastopata družbo skupno, ter direktor Bogataj
Bogomir, Ljubljana, Linhartova 5, ki od 14.
8. 1997 kot poslovodja - direktor družbe
zastopa družbo neomejeno, razen pri sklepanju naslednjih pogodb: pogodb o nakupu, prodaji ter obremenitvi nepremičnin, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o prometu blaga in storitev
nad vrednostjo 500.000 DEM v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o nakupu in prodaji

osnovnih sredstev ter drugih vlaganjih, katere sklepa po predhodnem soglasju
ustanovitelja; pogodb o najemanju in dajanju kratkoročnih kreditov in garancijskih
pogodb nad vrednostjo 100.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, ki jih sklepa po predhodnem soglasju ustanovitelja; pogodb o najemanju in dajanju dolgoročnih kreditov in garancijskih pogodb, ki jih sklepa po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Po sklepu ustanovitelja družbe z dne 13.
8. 1997 poslovodja - direktor družbe in prokurist družbe od 14. 8. 1997 dalje zastopata družbo skupno.
Rg-114990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03976 z dne 2. 10. 1997
pri subjektu vpisa VEGA, Proizvodnja optičnih naprav, d.d., Ljubljana, sedež:
Stegne 13a, Ljubljana, pod vložno št.
1/07545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5045088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Černe Robert, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
135, razrešen 26. 5. 1997 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-115049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04215 z dne 16. 10. 1997 pod
št. vložka 1/29792/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198866
Firma: FRUMIT-DOMJANIĆ & CO.,
podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FRUMIT-DOMJANIĆ &
CO., d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poklukarjeva ulica 4
Ustanovitelji. Domjanić Slavica, Domjanić Željko in Domjanić Nino, vsi iz Ljubljane,
Poklukarjeva ulica 4, vstopili 4. 6. 1997,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorica Domjanić Slavica, ki zastopa družbo brez omejitev, in družbenik Domjanić
Željko, ki kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev, imenovana 4. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štuka-
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terska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal
in sten; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 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; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72300 Obdelava
podatkov; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01797 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa GISDATA, družba za
geoinformacijske tehnologije, sisteme
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šaranovičeva 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/14396/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5544017
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lončarić Andrej in prokurist Mustar
Borut, razrešena 1. 1. 1997; direktor Moško
Stanislav, Vrhnika, Mirke 19, imenovan 1. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01711 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOMET INŽENIRING,
gradbeni inženiring Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska 64, Ljubljana, pod vložno št. 1/02257/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo družbenikov, deležev, zastopnika in družbene pogodbe z
dne 20. 3. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5289009
Ustanovitelj: Čertanec Jernej in Sankovič Zdravko, razrešena 6. 3. 1997; Gantar
Viktor, Kamnik, Sončna 8, vstopil 1. 8.
1989, vložil 4,386.057,78 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnikom Čertanec Jerneju in Sankovič
Zdravku, ki sta bila razrešena 31. 3. 1997.
Sr-115052
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03054 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa S-NET, družba za trženje komunikacijskih uslug, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 106, Ljubljana,
pod vložno št. 1/29102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1191896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Adamič Tomaž, razrešen 15. 5.
1997; direktorica Jarc Hojka, Ljubljana, Novinarska 8, imenovana 15. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05286 z dne 16. 10. 1997
pod št. vložka 1/29799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1202065
Firma: MIZARSTVO FAJFAR, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIZARSTVO FAJFAR,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stara Cerkev, Gorenje 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fajfar Milena in Fajfar Marjan, oba iz Stare Cerkve, Gorenje 29, vstopila 15. 9. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorica Fajfar Milena, ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev in zastopnik
Fajfar Marjan, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovana 15. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno
mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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; 60240 Cestni tovorni promet;
63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115055
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03045 z dne 14. 10. 1997
pri subjektu vpisa AVALES, družba za leasing, financiranje in trgovino, d.o.o.,
sedež: Trdinova 7, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27502/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5935539
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokuristka Koderman Šerbel Regina, razrešena 22. 5. 1997; prokurist Vodopivec
Milko, Ljubljana, Beblerjev trg 6, imenovan
22. 5. 1997.
Rg-115058
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05232 z dne 14. 10. 1997
pod št. vložka 1/29781/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1214276
Firma: O.T.B., trgovina, zastopanje,
gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: O.T.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turčinovič Branko, Radomlje, Cesta Radomeljske čete 49a, vstop 8.
9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Luštrek Marjanca, Ljubljana, Na
Jami 9, imenovana 8. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5114 Trgovina na

Stran

2734 / Št. 26 / 2. 4. 1998

debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-115061
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05306 z dne 9. 10. 1997
pri subjektu vpisa PARNAD, trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Gorice 33, Ljubljana, pod vložno št.
1/05754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5432236
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vaupot Zoran, razrešen 3. 9. 1997;
direktor Mervič Ivo, Nova Gorica, Kromberška cesta 28, imenovan 3. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115063
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05078 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa PROTEUS FINANZ AG
ZUERICH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI,
sedež: Trg republike 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28950/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena podružnice in spremembo firme ustanovitelja
s temile podatki:
Matična št.: 5996392
Firma: BL INTER FINANZ AG, Podružnica Ljubljana
Ustanovitelj: LB INTER FINANZ AG, Zuerich, Beethovenstr. 48, vstop 3. 7. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
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Rg-115065
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/06390 z dne 26. 11. 1997 pod
št. vložka 1/29949/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233866
Firma: INDGRA, družba za gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INDGRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novaković Julijana in Novaković Savo, oba iz Ljubljane, Preglov trg
12, vstopila 6. 11. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Novaković Julijana, imenovana
29. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 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
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
inštalacije pri gradnjah; 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;
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 vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
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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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
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 restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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 strojev in opreme v najem, d.n.; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115066
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05404 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa KRAMŽAR ENGINEERING, Podjetje za svetovanje, inženiring
in gradnje, d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, sedež: Linhartova 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17511/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deleža, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev dejavnosti in

uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5625386
Firma: AM CLUB, vezenje in programiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: AM CLUB, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Savlje 74
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kramžar Ivan, izstopil 29.
12. 1994; Zupančič Janez in Zupančič
Vekoslava, oba iz Ljubljane, Saveljska 94a,
vstopila 29. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kramžar Ivan, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Zupančič Janez in zastopnica
Zupančič Vekoslava, imenovana 29. 12.
1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5142 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-115067
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/05293 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29751/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215493
Firma: MIDAG, poslovne dejavnosti,
d.o.o.
Skrajšana firma: MIDAG, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kuzmičeva 8
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Marko, Ljubljana,
Kuzmičeva 8 in Lukež Borut, Ljubljana, Večna pot 99, vstopila 15. 9. 1997, vložila po
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorja Kavčič Marko in Lukež Borut,
imenovana 15. 9. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115068
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01746 z dne 2. 10. 1997
pod št. vložka 1/18615/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 5641519002
Firma: OSEM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje, Poslovna enota Murska Sobota
Skrajšana firma: OSEM, d.o.o., Grosuplje, Poslovna enota Murska Sobota
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Murska sobota, Markišavska 3
Ustanoviteljica: OSEM, d.o.o., Grosuplje, Sp. Slivnica 107, vstop 17. 3. 1997,
odgovornost: vpisana kot ustanoviteljica podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Flisar Miroslav, Tišina, Petanjci 114a, imenovan 17. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev v okviru dejavnosti poslovne enote.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Rg-115069
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00171 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa UNIHEM, d.o.o., Proizvodnja, trgovina, uvoz-izvoz kemičnih
izdelkov, Ljubljana, sedež: Kajakaška
30, Ljubljana, pod vložno št. 1/04931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:
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Matična št.: 5334420
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Nedog Barbara, razrešena 1. 2.
1997; zastopnica Slavec Saša in prokurist
Nedog Andraž, razrešena 31. 1. 1997;
zastopnik Slavec Aleš, Kranj, Kebetova 10,
ki od 1. 2. 1997 kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev v okviru svojega
področja, razen v naslednjih primerih: razpolaganje z nepremičninami družbe, obremenjvanje nepremičnin s stvarnimi bremeni; najemanje in dajanje finančnih kreditov,
garancij oziroma drugih poroštev; sklepanje
pogodb s principali; najemanje tujih in oddajanje lastnih poslovnih prostorov; sklepanje leasing in kreditnih pogodb, ki niso vezane na predmet poslovanja družbe; investicije v nepremičnine in druga osnovna sredstva nad vrednostjo 1,000.000 SIT;
sklepanje dolgoročnih pogodb za storitve
zunanjih izvajalcev in pogodb za storitve zunanjih izvajalcev. V naštetih primerih mora
v.d. direktorja pred sklenitvijo posla dobiti
soglasje predsednika skupščine. Dokumente v navedenih poslih mora sopodpisati
predsednik skupščine.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 11. 1997.
Rg-115070
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05752 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa KALAMUTOV, podjetje
za proizvodnjo, gradbeništvo, trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenčeva cesta 153, Ljubljana, pod vložno št. 1/29505/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1198572
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2.
Rg-115071
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05895 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa TORREX PHARMA,
trgovska d.o.o., sedež: Leskoškova 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5878969
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Krötlinger Živa, razrešena 17.
10. 1997; direktor Kmetec Vojko, Ljubljana, Cesta Ceneta Štuparja 3, imenovan 17.
10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115072
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05467 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa LIBERTA, podjetje za
trgovino in turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Maroltova 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/29512/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1198491
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 7.
Rg-115073
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04103 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa VERZ, Podjetje za finančno računovodske storitve in sveto-
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vanje, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta
45e, sedež: Dolenjska cesta 45e, Ljubljana, pod vložno št. 1/17194/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenika, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5604001
Firma: VERZ, Podjetje za finančno
računovodske storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VERZ, d.o.o.
Ustanoviteljica: Vertovšek Slavko, izstop
30. 6. 1997; Verstovšek Saša, Ljubljana,
Dolenjska cesta 45e, vstop 30. 6. 1997,
vložek 1,511.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vertovšek Slavko, razrešen 30. 6.
1997; direktorica Verstovšek Saša, imenovana 30. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 30. 6. 1997.
Rg-115075
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03077 z dne 13. 11. 1997
pod št. vložka 1/29901/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos sedeža, spremembo firme, družbenikov, deležev in zastopnikov, razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5920159
Firma: ARTE’ ADV, posredništvo in
ekonomska propaganda, d.o.o.
Skrajšana firma: ARTE’ ADV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska ulica 51
Osnovni kapital: 1,601.182 SIT
Ustanovitelji: Stancich Sergio in Stancich
Ezio, izstopila 1. 4. 1997; Glavina Giorgio,
Milje, (Muggia), Via dei Mulini 44a, Levantini Fulvio, Milje (Muggia), Viale XXV. Aprile 5
in Pisani Andrea, Milje (Muggia), Viale venti
settembre 63, ki so vložili po 320.236,40
SIT, ter Pisani Marco, Trst, Rupingrande
134, ki je vložil 640.472,80 SIT, vstopili 1.
4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stancich Sergio in prokurist Grbec
Edi, razrešena 1. 4. 1997; direktorica Pisani Lea, Naklo, Glavna cesta 26, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen glede kreditnih
pogodb in pogodb o nakupu in prodaji nepremičnin, ki jih lako sklene le na podlagi
sklepa skupščine in prokurist Pisani Marco,
oba imenovana 1. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št.
reg. vložka 1/5032/00.
Vpis spremembe družbene pogodbe z
dne 2. 4. 1997.
Rg-115077
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04174 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa JA-MI, trgovina z rezervnimi deli, d.o.o., BTC, Ljubljana, Šmartinska 152, sedež: Šmartinska 152, BTC,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, deležev in zastopnika, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5419727
Ustanovitelj: Jeraj Matjaž, izstop 5. 6.
1997; Remic Ivan, Ljubljana, Vojkova 77,
vstop 1. 2. 1992, vložek 1,503.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeraj Matjaž, razrešen 10. 7. 1997;
direktor Remic Ivan, imenovan 10. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
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la 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;

5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9000 Storitve javne higiene; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 7. 1997.
Rg-115080
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05863 z dne 6. 11. 1997
pri subjektu vpisa FERIMPORT-EXPORT
INTERNATIONAL, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Preglov trg 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/28668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnice in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5940729
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Pekolj Irena, razrešena 21. 10.
1997; direktorica Krušič Adriana, Ljubljana,
Glavarjeva 49, imenovana 21. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1997.
Rg-115081
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02575 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa BOVIS, Podjetje za proizvodnjo in trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, d.o.o., Repnje pri Vodicah, sedež: Repnje 34, Repnje pri Vodicah, Vodice, pod vložno št. 1/04512/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5346053
Ustanovitelj: Potokar Deja, izstop 11. 3.
1997; Skubic Potokar Anton, Ljubljana, Ul.
borcev za severno mejo 14, vstop 11. 3.
1997, vložek 2,442.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-115082
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05890 z dne 5. 11. 1997
pod št. vložka 1/29848/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233157
Firma: CBB, Trgovina in storitve za
kuharsko, strežno opremo in njihovo dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CBB, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Majorja Lavriča 12
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Waldemar-Franc Bastar,
Ljubljana, Smrtnikova ulica 4, vstop 16. 10.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Waldemar-Franc Bastar, imenovan
16. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:
18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18240
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
51320 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-115083
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04175 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa BETA-TRADE, Podjetje
za trgovino, inženiring in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 2, sedež: Tržaška 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08893/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5423112
Firma: BETA-TRADE, Podjetje za trgovino, inženiring in turizem, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Bregar Mira, razrešena 11. 7.
1997; direktor Bregar Igor, Ljubljana, Linhartova 9, imenovan 11. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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, začim-
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bami; 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5440 Točenje pijač in napitkov; 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 prometu 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 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 7. 1997.
Rg-115085
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/05321 z dne 3. 11. 1997 pod št.
vložka 1/29831/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215540
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Firma: SAF, poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAF, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Savska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Karlo Feliks, Ljubljana, Dunajska cesta 103, vstop 18. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Karlo Feliks, imenovan 18. 9.
1997, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,

navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-115086
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03787 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa IRKOM COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dvorakova 8,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14382/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev in zastopnika, razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5541751
Sedež: Ljubljana, Celovška 111a
Ustanovitelj: Lukman Dušan, izstop 9. 6.
1997; Jelina Romeo, Renče, Bilje št. 1,
vstop 9. 6. 1997, vložek 2,362.073,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lukman Dušan, razrešen 23. 6.
1996; direktor Jelina Romeo, imenovan
9. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih 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 kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1997.
Rg-115087
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06359 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa ARTE’ ADV, posredništvo in ekonomska propaganda, d.o.o, sedež: Dunajska ulica 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/29901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenic
s temile podatki:
Matična št.: 59201559
Ustanoviteljica: Pisani Andrea, izstop
8. 9. 1997; Palcich Katja, Trst, Viale venti
settembre 63, vstop 8. 9. 1997, vložek
320.236,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115140
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05174 z dne 26. 11. 1997
pod št. vložka 1/29954/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča v Celju, spremembo sedeža, firme
in družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5895880
Firma: SMUKEC, ŠOŠKO, izposoja avtomobilov, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: SMUKEC, ŠOŠKO,
k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Delavska 7
Ustanovitelja: Tratar Katarina, izstopila
28. 8. 1997; Šoško Miha, Ljubljana, Delavska 7, vstopil 28. 8. 1997, in Šoško
Mateja, Šmartno ob Paki, Letuš 80c, vstopila 27. 6. 1996; vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Šoško Mateja, imenovana 27.
6. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementarka.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 554 Točenje pijač in napitkov; 602
Drug kopenski promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi k.d.
z dne 20. 11. 1997.
Prenos sedeža subjekta vpisa iz
Okrožnega sodišča v Celju, ki se je vodil
pod vložno št. 1/06540/00, s firmo
RENT-A-CAR SMUKEC, ŠOŠKO, izposoja
avtomobilov, k.d.
Rg-115141
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05745 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa AMERICAN IMPORTEXPORT, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Radomlje, sedež: Pod hribom 1,
Radomlje, pod vložno št. 1/20784/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, spremembo in uskladitev dejavnosti in prokuro s temile podatki:
Matična št.: 5695627
Firma: OSMINKA & CO, družba za založništvo, svetovanje, trgovino in grafični inženiring, d.o.o., Radomlje

Skrajšana firma: OSMINKA & CO,
d.o.o., Radomlje
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Zupančič Mitja, Radomlje, Pod
Hribom 1, imenovan 13. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22140 Izdajanje 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; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovi, polizdelkov; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1997.
Rg-115142
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04315 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa TOMINŠEK, Družba za
posredovanje v mednarodnem prometu
blaga in storitev, d.o.o., Ulica talcev 2,
Ljubljana, sedež: Ulica talcev 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/23138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5785413
Osnovni kapital: 1,628.121,89 SIT
Ustanovitelji: Tominšek Misson Roža Marija, Ljubljana, Ulica talcev 2, vložila
433.333,33 SIT; Tominšek Samo Ciril,
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Ljubljana, Ulica talcev 2, vložil 726.045,23
SIT in Tominšek Klemen, Ljubljana, Ulica
talcev 2, vložil 468.743,33 SIT, vstopili 5.
4. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5656 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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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 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 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas; 530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
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 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 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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
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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 široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115143
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04896 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa DIFAR, trgovina in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kavčičeva ulica 64a, Ljubljana, pod vložno št. 1/28967/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1123548
Firma: DIFAR, trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIFAR, d.o.o.
Sedež: Trzin, Pernetova ulica 1
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 8. 1997.
Rg-115144
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04820 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa EUROFILTRI, proizvodnja visoko frekvenčnih filtrov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, pod vložno št.
1/28924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5985587
Osnovni kapital: 19,700.000 SIT
Ustanovitelja: ISKRA SEM, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, vložila
9,653.000 SIT in HF SHIELDING,
JOACHIM BROEDE, GMBH, Hagen, Industrie str. 6, vložil 10,047.000 SIT, vstopila
16. 10. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-115146
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/09740 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa NORIK, Podjetje za prodajo in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5336252
Skrajšana firma: NORIK

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Letnar Božidara, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 40, in Struna Marija, Ljubljana, Dolenjska cesta 73,
vstopili 8. 9. 1989, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-115147
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05950 z dne 24. 11. 1997
pod št. vložka 1/29936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233246
Firma: CAMELIA, cvetličarna, d.o.o.
Skrajšana firma: CAMELIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Križna ulica 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ambrož Frančiška,a vložila 1,200.000 SIT, in Ambrož Marjan, vložil
300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Križna ulica
15, vstopila 20. 10. 1997, odgovornost:
ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktorica Ambrož Frančiška, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter zastopnika Ambrož Marjan in Ambrož Vanja, ki zastopata
družbo brez omejitev kot namestnika direktorice, vsi iz Ljubljane, Križna ulica 15,
imenovani 20. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Rg-115148
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05952 z dne 24. 11. 1997
pri subjektu vpisa MOJKON-KALAKOVIĆ
IN PARTNER, storitveno podjetje, d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Šlandrova 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/24947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5838983
Ustanoviteljica: Kalaković Zoran, izstop
6. 10. 1997; Kalaković Vesna, Ljubljana,
Glavarjeva ul. 49, vstop 6. 10. 1997, vložek 10.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Kalaković Zoran, razrešen 6. 10.
1997; zastopnica Kalaković Vesna,
imenovana 6. 10. 1997, zastopa družbo
brez omejitev kot pomočnica direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28520 Splošna mehanična dela; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 45310 Električne inštalacije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
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vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 60240 Cestni tovorni
promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1997.
Rg-115150
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05350 z dne 24. 11. 1997
pod št. vložka 1/29943/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215639
Firma: MMC, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MMC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 28
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kapus Vojko, Ljubljana,
Osterčeva ulica 2, Bogdan Ivan Julio Narea
Bogdanović, Santiago, Maria Elena 685, in
Bajzek Ferenc, FO UT, Fesoszolnolk FO
UT 63, vstopili 8. 9. 1997, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kapus Vojko, imenovan 8. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-115154
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05975 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa OIKOS, d.o.o., svetovanje za okolje, sedež: Ljubljanska 36,
Domžale, pod vložno št. 1/03782/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnikov, deležev in
sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5311675
Sedež: Domžale, Ljubljanska 63
Ustanovitelj: Šebenik Igor, izstop 1. 4.
1997; Šebenik Miroslav Jožef, Idrija,
Kosovelova 10, vstop 1. 4. 1997, vložek
706.440 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Šebenik Igorju, ki je bil razrešen
1. 4. 1997.
Rg-115156
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05605 z dne 19. 11. 1997
pod št. vložka 1/29810/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215922
Firma: EMPIRIS ŽAKELJ IN CO., Kadrovsko in poslovno svetovanje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Medvode, Ladja 33
Ustanovitelja: Žakelj Dejan, vložil 70.000
SIT in Praštalo Svetko, vložil 630.000 SIT,
oba iz Medvod, Ladja 33, vstopila 15. 10.
1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Praštalo Svetko, imenovan 15.
10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1997:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih
programov in storitev.
Rg-115157
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06444 z dne 19. 11. 1997
pri subjektu vpisa TP & PREBIL, trgovinsko podjetje, d.n.o., sedež: Podpeška cesta 33, Brezovica pri Ljubljani, pod vlož-
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no št. 1/29912/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravni sklep sklepa Srg
5957/97 zaradi zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 1233262
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Prebil Marija, Brezovica pri
Ljubljani, Podpeška cesta 33, imenovana
16. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja.
Rg-115158
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04919 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa MORING, Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Morava 1, Kočevska Reka, sedež: Morava 1, Kočevska
Reka, pod vložno št. 1/18090/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5614236
Ustanoviteljica: Krkovič Marija, izstop
31. 7. 1997; Krkovič Alenka, Kočevska Reka, Morava 16a, vstop 10. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 7. 1997.
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Rg-115159
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04918 z dne 18. 11. 1997
pri subjektu vpisa CASA DOMO, d.o.o.,
Proizvodnja, trgovina in posredovanje,
Dunajska 17, Ljubljana, sedež: Dunajska
17, Ljubljana, pod vložno št. 1/12337/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5489440
Firma: CASA DOMO, d.o.o., Proizvodnja, trgovina in posredovanje, Koprska
94, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Koprska 94.
Rg-115161
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05978 z dne 18. 11. 1997
pod št. vložka 1/29918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233319
Firma: VSSE NEPREMIČNINE, promet, posredovanje in vpisi, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: VSSE NEPREMIČNINE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež. Ljubljana, Rožna dolina,
C. IV/2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Podlipnik Ljiljana, Ljubljana, Polanškova 26, vstop 4. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Podlipnik Ljiljana, imenovana 4.
11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, 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 izdelkov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 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 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 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje; aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115169
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05607 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa KITG, klima instalacije,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Domžale,
Vir, Zoisova 5, sedež: Zoisova 5, Vir,
Domžale, pod vložno št. 1/22297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5747384
Ustanovitelj: Cerar Janez, Domžale,
Zoisova 5, Vir, vstop 25. 3. 1993, vložek
2,851.475 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajc Nada, izstop 26. 6. 1997.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Zajc Nadi, ki je bila razrešena
26. 6. 197.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.
Rg-115170
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05101 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa K & J, Družba za trgovino, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, sedež: Tbilisijska 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/16255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
Matična št.: 5589932
Firma: K & J, Družba za trgovino, inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Parmova 41.
Rg-115173
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05599 z dne 24. 11. 1997
pod št. vložka 1/29938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, prebivališča ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5816297
Firma: IVAN SIMIČ, davčno svetovanje, d.o.o., Smlednik
Skrajšana firma: IVAN SIMIČ, d.o.o.,
Smlednik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smlednik, Smlednik 92
Osnovni kapital: 5,471.000 SIT
Ustanovitelj: Simič Ivan, Smlednik 92,
vstop 20. 11. 1993, vložek 5,471.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simič Ivan, imenovan 20. 11. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod vl. št. 1/02033/00.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1997.
Rg-115174
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05613 z dne 24. 11. 1997
pri subjektu vpisa GO-PRES TRADE, Podjetje za prevoz in trgovino, d.o.o., Trojane, Trojane 24, sedež: Trojane 24, Trojane, pod vložno št. 1/22774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5781256
Ustanovitelj: Gorišek Cvetka, izstop 29.
9. 1997; Gorišek Cveto, Trojane 24, vstop
6. 4. 1993, vložek 1,557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopnici Gorišek Cvetki, ki je bila razrešena 29. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1997:
1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2320 Proizvodnja naftnih derivatov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
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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, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
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Rg-115177
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05642 z dne 20. 11. 1997
pri subjektu vpisa TIMKA, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Novo Polje c. X/77a, sedež:
Novo Polje c. X/77a, Ljubljana, pod vložno št. 1/17670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5849594
Firma: TIMKA, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMKA, d.o.o.
Ustanovitelj: Krumpič Ivanka, izstop 9.
10. 1997; Krumpić August, Ljubljana Polje,
Novo Polje c. X/77a, vstop 9. 10. 1997,
vložek 1,568.240 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Krumpič Ivanka, razrešena 9.
10. 1997; direktor Krumpić August, imenovan 9. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115178
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05631 z dne 20. 11. 1997
pod št. vložka 1/12243/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 5493668002
Firma: FRAGMAT IZOLIRKA, podjetje
za proizvodnjo, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., ENOTA STIROPOR
Skrajšana firma: FRAGMAT IZOLIRKA,
d.o.o., ENOTA STIROPOR
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Ob železnici 18
Ustanovitelji: FRAGMAT, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredovanje, Sodražica, Cesta Majde Šilc 1, vstop 2. 10. 1997,
odgovornost: vpisano kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorja Žgajnar Franc, Nova vas, Polšeče
3 in Mazij Anton, Nova vas, Velike Bloke 7,
imenovana 2. 10. 1997, zastopata podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1997:
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2881
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
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delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih 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.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 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 nadrobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-115187
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05848 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa ANONIMNOST KURENT
& PARTNER, agencija za razvijanje poslovnih in humanih odnosov, d.n.o.,
Kamnik, sedež: Groharjeva 14, Kamnik,
pod vložno št. 1/13361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5538785
Firma: ANONIMNOST KURENT &
PARTNER, agencija za razvijanje
poslovnih in humanih odnosov, d.n.o.
Sedež: Ljubljana-Polje, Malo Trebeljevo 88.
Rg-115188
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05637 z dne 17. 11. 1997
pod št. vložka 1/29913/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1216228
Firma: NS2 KASTELIC, podjetje za
storitve, trgovino in proizvodnjo, k.d.,
Ljubljana
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Skrajšana firma: NS2 KASTELIC, k.d.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Galjevica 73
Ustanovitelja: Kastelic Gusti, Ljubljana,
Galjevica 73, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Podlogar Rafael, Ljubljana, Golouhova ulica 1, ki je vložil 1.000 SIT
in ne odgovarja, oba vstopila 8. 10. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Kastelic Gusti, imenovan 8. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot
vodja poslov.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Dejavnost pod šifro 92.71 - samo igralni
avtomati.

Rg-115191
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05656 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa RABELLA, podjetje za
izdelavo tekstilnih izdelkov in galanterije, trgovino in opravljanje drugih poslovnih storitev, d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana, sedež: Zaloška 153, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13631/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, ustanoviteljev in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5717256
Firma: RABELLA, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RABELLA, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 49
Ustanovitelja: Vučko Robert, Ljubljana,
Avgustinčičeva ulica 30, vstopil 15. 6.
1994, in Črnak Rajko, Ljubljana, Vevška
cesta 17a, vstopil 30. 9. 1997, vložila po
1,004.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Črnak Rajko, imenovan 30. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1997.
Rg-115193
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05633 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
»JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT«,
BEOGRAD, Podružnica JAT - YUGOSLAV
AIRLINES, LJUBLJANA, sedež: Slomškova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/29502/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1196138
Skrajšana firma: JAVNO PODJETJE
»JUGOSLOVENSKI AEROTRANSPORT«
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mravljević Savo, razrešen 3. 10.
1997; direktor Glubović Bojan, Škofja Loka, Podlubnik 258, imenovan 3. 10. 1997,
zastopa podružnico brez omejitev.
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Rg-115196
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05166 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa ALUPLEX, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, turizem in
ekonomsko svetovanje, Draga 15, Ljubljana, sedež: Draga 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08393/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5407257
Firma:
ALUPLEX,
Podjetje
za
proizvodnjo, trgovino, turizem in ekonomsko svetovanje, Pod hribom 22,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Pod hribom 22.
Rg-115242
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03158 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa VVO ČRNUČE, sedež:
Dunajska 400, Črnuče, pod vložno št.
1/01031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5049938
Firma: VRTEC ČRNUČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
5551 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Rg-115247
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/004534 z dne 30. 10.
1997 pri subjektu vpisa BIRING, proizvodnja, inženiring in servis birotehničnih
sredstev, d.o.o., Industrijska cona Trzin,
Motnica 5, sedež: Motnica 6, IC Trzin,
Trzin, pod vložno št. 1/02745/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5295947
Sedež: Trzin, Motnica 5, IC Trzin
Osnovni kapital: 133,202.649,86 SIT
Ustanovitelji: Tekavec Marjan, Trzin, Motnica 5, IOC Trzin, vstop 27. 10. 1989, vložek 133,202.649,86 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
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gih 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 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 7. 1997.
Rg-115251
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04694 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa IZPUŠNI SISTEMI LAUŠ,
d.o.o., Šentjurje, Podružnica Lauš - servis izpušnih sistemov, sedež: Flajšmanova 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/24904/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5817528000
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2731 Hladno vlečenje; 2733 Hladno profiliranje; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 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.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 40101 Proizvodnja elektrike v HE; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
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napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost 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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
115252
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04698 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa PATE, Podjetje za
upravljanje in vzdrževanje objektov, trgovinsko in proizvodno dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 81, sedež:
Trubarjeva 81, Ljubljana, pod vložno št.
1/05626/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5345693
Firma: PATE, Podjetje za upravljanje
in vzdrževanje objektov, trgovinsko in
proizvodno dejavnost, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Topniška 35c
Osnovni kapital: 9,721.000 SIT
Ustanovitelja: Pate Lambert in Pate Marija, oba iz Ljubljane, Glavarjeva 47, vstopila
19. 2. 1990, vložila po 4,860.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
0120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01500 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 40101 Proizvodnja elektrike
v HE; 45210 Splošna gradbena dela;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74700 Čiščenje stavb.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
13. 8. 1997.
Rg-115255
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04734 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa AGENCIJA FORTUNA,
PARADŽIK IN DRUGI, posredovanje in
svetovanje, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Gornji trg 35, Ljubljana, pod vložno št.
1/12812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
odgovornosti, osnovnega kapitala in datuma zastopnika ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5769396
Firma: AGENCIJA FORTUNA, posredovanje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA FORTUNA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Paradžik Ivo, izstopil 11.
7. 1997; Paradžik Vanja, Ljubljana, Gornji
trg 35, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
11. 7. 1997, vložila 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Paradžik Vanja, razrešena in ponovno imenovana 11. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 stavbnega 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
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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 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 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 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;
5135Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina

na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, 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 drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5150 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač 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 tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-

Št.

26 / 2. 4. 1998 / Stran 2747

kov; 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 salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115256
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04744 z dne 4. 11. 1997
pri subjektu vpisa METTLER TOLEDO,
družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
132,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/25143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5832942
Osnovni kapital: 10,944.000 SIT
Ustanovitelj: METTLER-TOLEDO GMBH,
Giessen, Nemčija, Ockerweg 3, vstop 3. 12.
1996, vložek 10,944.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-115257
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04969 z dne 11. 11. 1997
pod št. vložka 1/29880/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1201638
Firma: RAPRO, računalniško programiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAPRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Videm-Dobrepolje, Kompolje 55
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelj: Brodnik Branko, Videm-Dobrepolje, Kompolje 55, vstop 26. 8. 1997,
vložek 1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brodnik Branko, imenovan 26. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1997:
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 stavbnega 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 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
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debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-115258
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05528 z dne 30. 10. 1997
pod št. vložka 1/29826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216066
Firma: MICHELIN SLOVENIJA, pnevmatike, d.o.o.
Skrajšana firma: MICHELIN SLOVENIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 58
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelj: MICHELIN PARTICIPATIONS B.V., Amsterdam, Nizozemska, Strawinskylaan 1325 WTC, vstop 2. 10. 1997,
vložek 28,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vogelgesang Werner, Enzenreith,
Trimmelburggasse 99, zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Erdlen Andreja,
mag., Ljubljana, Bratovševa ploščad 38,
oba imenovana 2. 10. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo 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 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 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5150 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-115260
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05565 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa POIL, podjetje za organizacijo, inženiring, leasing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Smoletova 12, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala in deleža, prokurista, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5569630
Firma: POIL, podjetje za organizacijo,
inženiring, leasing, d.o.o.
Skrajšana firma: POIL, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Hacquetova 6
Osnovni kapital: 51,167.000 SIT
Ustanovitelj: Verdel Miran, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 100, vstop
21. 10. 1991, vložek 51,167.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Grom Gašper, Ljubljana, Cesta
Dolomitskega odreda 100, imenovan 3. 10.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 10. 1997.
Rg-115263
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05572 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa KATEM, Servisne in
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Opekarska 11, Ljubljana, pod vložno št. 1/18549/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5662125
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7470
Čiščenje stavb.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1997.
Rg.-115266
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05590 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa BASTY, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Koprska 72, Ljublja-
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na, pod vložno št. 1/29636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, družbenika, zastopnika in akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1198971
Firma: AMIMPEX, uvoz izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: AMIMPEX, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Tržaška 116
Ustanoviteljica: LERONA, Trgovsko podjetje, d.o.o., izstop 7. 10. 1997; Strmljan
Katica, Ljubljana, Miklošičeva 34, vstop 7.
10. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 7. 10. 1997;
direktorica Strmljan Katica, imenovana 7.
10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 7.
10. 1997.
Rg-115268
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05775 z dne 3. 11. 1997
pri
subjektu
vpisa
CANKARJEVA
ZALOŽBA, d.d., Založniško in trgovsko
podjetje, Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana,
sedež: Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01673/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5049415
Član nadzornega sveta: Stanič Janez,
izstopil 7. 10. 1997; Režun Mateja, vstopila 7. 10. 1997.
Sprememba statuta z dne 7. 10. 1997.
Rg-115269
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06073 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa PIRUETA, plesna dejavnost in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Milčinskega 65, Ljubljana, pod vložno št. 1/10261/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, deleža, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5553067
Ustanoviteljica: Žiher Jože, izstop
28. 10. 1997; Žiher Petra, Ljubljana, Milčinskega 65, vstop 20. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žiher Jože, razrešen 28. 10. 1997;
Žiher Petra, razrešena 28. 10. 1997 kot
zastopnica in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 10. 1997.
Rg-115271
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06151 z dne 12. 11. 1997
pod št. vložka 1/29897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233513
Firma: INŠTITUT ZA CESTE, raziskovanje in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: INŠTITUT ZA CESTE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Parmova 53

Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AKTIM, analize, kontrola,
tehnologije, inženiring in materiali v
cestogradnji, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53,
vstop 14. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Danijel Mejak, Ljubljana, Ulica Anice
Ziherlove 6, imenovan 14. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje 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.
Rg-115353
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05957 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa TOMAS SPORT 2, Podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Gosposvetska 7, sedež: Gosposvetska
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/04665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5326605
Ustanovitelji: Čope Roman, Ljubljana,
Celarčeva ulica 8, vstop 7. 2. 1990, vložek
263.900 SIT, Perčič Igor, Ljubljana, Celarčeva ulica 14a, vstop 27. 10. 1994, vložek 237.510 SIT; Završnik Rok, Ljubljana,
Pod bresti 31, vstop 27. 10. 1994, vložek
131.950 SIT; Završnik Tomaž, Ljubljana,
Pod bresti 31, vstop 27. 10. 1994, vložek
2,005.640 SIT, in TOMAS SPORT 2,
Podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Gosposvetska 7, vstop 17. 12. 1996, vložek 1,131.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115356
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06933 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa MM TV 1, d.o.o., podjetje za oddajanje programov v kabelskih
sistemih, Ljubljana, Stegne 21, sedež:
Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/19467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5653487
Firma: MMTV 1, d.o.o., podjetje za oddajanje programov v kabelskih sistemih
Skrajšana firma: MMTV 1, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kranjčeva 26
Ustanovitelj: Meglič Zdenka, izstop 23.
12. 1996; MEGLIČ TELECOM, Podjetje za
izgradnjo TT in CATV omrežij, d.o.o., Ljubljana, Žorgova 70, vstop 23. 12. 1996, vložek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-115357
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07124 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa GORA, Gozdarstvo, lesna predelava, trgovina, d.o.o., Grahovo, sedež: Grahovo 73, Grahovo, pod
vložno št. 1/10131/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5534372
Ustanovitelji: Šega Vasilij, izstopil 16. 12.
1996, in Vengust Franjo, izstopil 15. 4.
1996; Šega Blaž, Grahovo 73, vstopil
15. 4. 1994, vložil 1,208.300 SIT; Vengust Irena Marija, Rakek, Gasilska 12a,
vstopila 15. 4. 1996, vložila 1.000 SIT, in
Šega Miha, Grahovo 73, vstopil 16. 12.
1996, vložil 290.700 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Rg-115359
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07226 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa BRULC, podjetje za
transport in trgovino, d.o.o., Notranje
Gorice, sedež: Skubičeva 4, Vnanje Gorice, pod vložno št. 1/15451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5441587
Ustanovitelja: Brulc Vitomir, vložil
1,350.000 SIT, in BRULC, Podjetje za
transport in trgovino, d.o.o., Vnanje Gorice,
Skubičeva 4, vložilo 150.000 SIT, oba
vstopila 30. 12. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-115360
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00028 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa EOL, Podjetje za življenje z naravo, turistično in športno posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva
10, sedež: Aleševčeva 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11454/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5478049
Ustanoviteljica: Zupan Gregor, izstop
23. 12. 1996; Zupan Karmen, Ljubljana,
Celovška cesta 161, vstop 23. 12. 1996,
vložek 704.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zupan Gregor, razrešen 23. 12. 1996; Majnik
Gregor, Ljubljana, Aleševčeva 10, razrešen
23. 12. 1996 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev,
razen za pravne posle odtujevanja nepremičnin oziroma osnovnih sredstev, za kar
mora imeti predhoden sklep skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
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izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-115361
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00064 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa BIT, računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8,
sedež: Mala ulica 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/05028/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5339944
Ustanovitelji: Šafarič Niko, Ljubljana, Preradovičeva 20, vstop 17. 1. 1990, vložek
612.000 SIT; Tepeš Dubravka, Ljubljana,
Bilečanska 2, vstop 17. 1. 1990, vložek
588.000 SIT in BIT, Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Mala ulica 8, vstop
16. 12. 1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115363
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/000211 z dne 14. 11.
1997 pri subjektu vpisa ČERNILEC & CO.,
trgovina in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Mala vas 27, Ljubljana, pod vložno št. 1/18041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti in spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5673771
Firma: ČERNILEC & CO., storitve,
d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ČERNILEC & CO.,
d.n.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, 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 izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5211
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Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 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 drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115365
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/0447 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOVINARSTVO KRIM,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 83, sedež: Dolenjska
cesta 83, Ljubljana, pod vložno št.
1/12763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504597
Ustanovitelj: Ilić Semjon, izstop 23. 12.
1996; Ilić Marko, Ljubljana, Nusdorferjeva
ul. 15, vstop 23. 12. 1996, vložek
1,794.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 30. 10. 1997:
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega 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 kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 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 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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 materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi 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 prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-115367
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00672 z dne 27. 11. 1997
pri subjektu vpisa TELEKA, družba za
telefonske instalacije in projektiranje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Blatnica 12, OIC
Trzin,
Mengeš,
pod
vložno
št.
1/03283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5307546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Erčulj Vinko, razrešen 9. 1. 1997;
direktor Pevec Tomaž, Ljubljana, Vojkova
91, imenovan 9. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-115368
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01177 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa EGMONT, distribucija,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Gubčeve brigade 74, sedež: Gubčeve brigade
74, Ljubljana, pod vložno št. 1/21180/00
vpisalo v sodni register teg sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5700264
Ustanovitelj: Vizjak Matjaž, izstop 5. 2.
1997; EGMONT INTERNATIONAL HOLDING, Kebenhaven, Vogrmagergade 11,
DK-1148, vstop 17. 12. 1991, vložek
15,356.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115371
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02341 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa DM DROGERIE MARKT,
d.o.o., Trgovsko podjetje, Ljubljana,
Šmartinska 152g, Ljubljana, pod vložno
št. 1/18342/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prečiščeno besedilo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5606454
Vpiše se sprememba družbene pogodbe, sprejeta na skupščini družbe dne 15. 4.
1997.
Rg-115372
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02389 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa MAIS, Informacijski
inženiring, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana, sedež: Kranjčeva 26, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04253/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5425760
Osnovni kapital: 67,429.342 SIT
Ustanovitelj: Stanič Marjan Jakob,
Ljubljana, Snebersko nabrežje 5, vstop
20. 12. 1989, vložek 66,912.342 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115373
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02416 z dne 25. 11. 1997
pri subjektu vpisa FEROCOM, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Dunajska 7,
Ljubljana, sedež: Dunajska 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5586925
Firma: FEROCOM, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Brnčičeva 45,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 45.
Rg-115376
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02542 pri subjektu vpisa
GROS PEČAVER IN DRUGI, d.n.o., trgovina in zastopanje, sedež: Rakovniška 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04946/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti in spremembo firme s temile
podatki:
Matična št.: 5330203
Firma: GROS PEČAVER IN DRUGI,
d.n.o., trgovina, zastopanje in storitve
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.
Rg-115377
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02564 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa MTIM, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Trg 25. maja
18, Sodražica, sedež: Trg 25. maja 18,
Sodražica, pod vložno št. 1/23527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5788404
Firma: RIKO – MTIM, d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trg 25.
maja 18, Sodražica
Skrajšana firma: RIKO – MTIM, d.o.o.,
Sodražica.
Rg-115380
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02754 z dne 14. 11. 1997
pri subjektu vpisa REMIC, podjetje za
gradbeništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, sedež: Ježa 79, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/17467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5622425
Dejavnost, vpisana dne 14. 11. 1997:
1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
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la; 4524 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 štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 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; 7515
Upravljanje s holding družbami; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-115383
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03082 z dne 27. 11. 1997
pri subjektu vpisa ELI, trgovina, turizem in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Malnarjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14292/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5542855
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1997:
316 Proizvodnja druge električne opreme;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja 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
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
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tudi dela specialnih 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 stavbnega 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; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 8042 Drugo izobraževanje;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
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Rg-115388
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06502 z dne 26. 11. 1997
pri subjektu vpisa MIROR, podjetje za
trgovino, zastopništvo in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Staničeva 41,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16721/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti na podlagi IV
Cpg 73/97 s temile podatki:
Matična št.: 5622603
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 512 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-

tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 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.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti.
Rg-115389
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06643 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa TRIMEX, podjetje za
notranjo in mednarodno trgovino, zastopanje, posredovanje, informatiko in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 3,
sedež: Linhartova 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/09838/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
7207/96 – spremembo firme, sedeža, deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5440564
Firma: RIMEX, trgovina, zastopanje,
posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRIMEX, d.o.o.
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Homar Marjeta, Homar Ivo
in Homar Matej, vsi iz Ljubljane, Linhartova
3, vstopili 20. 10. 1990; vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških na-
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pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 20. 12. 1996.
Rg-115588
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00600 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa EMPLOYEE OWNERSHIP SERVICES, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Čufarjeva 3, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12752/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5503701
Firma: EOS, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EOS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelji: Dolmovič Marija, izstop 29.
8. 1996; Marinc Andrej, Mozirje, Praprotnikova 18, vstop 31. 10. 1991, vložek
220.000 SIT; Jagodic Silvana, Ljubljana,
Melikova ul. 9, vstop 1. 2. 1992, vložek
220.000 SIT; Erman Grega, Ljubljana,
Maroltova 1, vstop 15. 12. 1992, vložek
220.000 SIT; Rutar Aleksija; Kozina, Obrtniška 20, vstop 28. 2. 1994, vložek 80.000
SIT in EOS, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106,
vstop 22. 12. 1994, vložek 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Dolmovič Marija, razrešena 29.
8. 1996; direktorica Jagodic Silvana, imenovana 30. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 12. 1996 in 6. 10. 1997.
Rg-115589
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03343 z dne 25. 9. 1997
pri subjektu vpisa ROSCO INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja, storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Nazorjeva ul. 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26250/00 vpisalo v sodni register tega sodišč spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5858178
Firma: ROSCO GOLF & TRAVEL,
d.o.o., Ljubljana, podjetje za promocijo
golfa, turizem, posredništvo in upravljanje
Skrajšana firma: ROSCO GOLF & TRAVEL, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, izbrisana dne 25. 9. 1997:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5125 Trgovina na de-

belo s surovim tobakom; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9253 Dejavnost botačnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
92621 Dejavnost marin; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9900 Eksteritorialne organizacije in združenja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115590
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03372 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa VEDA, družba za javnomnenjske in tržne raziskave, analize,
izobraževanje, svetovanje in založniško
dejavnost, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/27318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5925908
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 18
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zagožen Jože, razrešen 11. 3. 1997;
direktorica Kocjan Vida, Črnomelj, Butoraj
1, imenovana 11. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-115593
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05215 z dne 4. 11. 1997
pod št. vložka 1/29845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1214233
Firma: ZANK, zavod za umetniško in
kulturno produkcijo
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Hranilniška 6
Ustanovitelja: Zemira Alajbegović-Pečovnik, Ljubljana, Hranilniška 6, in Neven Korda-Andrić, Ljubljana, Gotska 6, vstopila 10.
9. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Zemira Alajbegović-Pečovnik, imenovana
10. 9. 1997, zastopa družbo kot poslovodja brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
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nami; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-115596
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05751 z dne 12. 11. 1997
pod št. vložka 1/29896/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1227670
Firma: BIMEDIA, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIMEDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Videm-Dobrepolje, Cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Marolt Jože, Videm-Dobrepolje, Cesta 2, vstop 10. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Jože, imenovan 10. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0124 Reja perutnine; 0201
Gozdarstvo; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja in
kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Rg-115597
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05800 z dne 13. 11. 1997
pri subjektu vpisa PELMATRANS, Podjetje za transport, špedicijo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Marinkov trg 2, sedež:
Marinkov trg 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/21185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1190717
Firma: GREMOK, podjetje za transport, špedicijo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GREMOK, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pelc Matjaž, izstop
30. 9. 1997; Pelc Mojca, Ljubljana, Rusjanov trg 1, vstop 30. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pelc Matjaž, razrešen 30. 9. 1997;
direktorica Pelc Mojca, imenovana 30. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2733 Hladno
profiliranje; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Tr-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
govina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8520 Veterinarstvo; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
Rg-115598
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06042 z dne 25. 11. 1997
pod št. vložka 1/29934/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
nadzornega sveta ter spremembo in dopolnitev statuta s temile podatki:
Matična št.: 5843634
Firma: GORENJSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: GORENJSKI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Trdinova 4
Osnovni kapital: 6,904.058.000 SIT
Ustanoviteljica: Nacionalna finančna
družba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Ljubljana, Trdinova 4, vstop 20. 6.
1994, vložek 1,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Maček Matjaž, Ljubljana, Valvasorjeva 12, imenovan 5. 7. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bohorič Janez,
Grašič Franc in Kordež Albin, vstopili 21. 6.
1994, ter Kovač Bogomir in Svetličič Marjan, vstopila 23. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1997:
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7415 Upravljanje s
holding družbami.
Sprememba statuta z dne 23. 7. 1997.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno številko 1/05176/00.

Rg-115599
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06393 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa NIROSTA, d.o.o., trgovsko podjetje Domžale, sedež: Krakovska
cesta 25, Domžale, pod vložno št.
1/28689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme, sedeža, zastopnika, ustanoviteljev in
poslovnih deležev, razširitev dejavnosti in
spremembo akta s temile podatki:
Matična št.: 5969956
Firma: GAKU, agrarna tehnika in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: GAKU, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 25
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Ustanovitelj: Zechner Meinrad, Stocker
Hannes Albert, Wakounig Silvester Robert
in OFFICE SERVICE MAG MIRAN BREZNIK
OEG, Celovec, St. Veiter Strasse 34, izstopili 27. 10. 1997; AKO – AGRARTECHNIK, VERWALTUNGS GMBH, Kissleg, Zeppelinstrasse 4, vstopil 27. 10. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zechner Meinrad in prokurist Hrovat
Branko, razrešena 27. 10. 1997; direktorja
Šink Matjaž, Ljubljana, Štihova ulica 10 in
Christian Brandstatter, Klagenfurt, Khevenhullerstr. 24, imenovana 27. 10. 1997,
zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 29.
10. 1997 in vpis popravka notarskega
potrdila akta o ustanovitvi z dne 17. 11.
1997.
Rg-115600
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06394 z dne 5. 12. 1997
pod št. vložka 1/30003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1233874
Firma: TKG, tovarna kovinske galanterije, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TKG, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva ulica 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: BURJA, d.o.o., Domžale, sedež: Domžale, Ivana Pengova 13,
vstop 20. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Burja Ignac, imenovan 20. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica
Trebušak Silva, imenovana 20. 10. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz
Domžal, Ivana Pengova 13.
Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1997:
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-115601
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06407 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa FLORAKOR, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 3,
sedež: Preglov trg 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/13212/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in ustanoviteljev, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5517354
Firma: MEDIA PRO, promocijska dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDIA PRO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dunajska 116
Ustanovitelji: Lončar Dušan in Krisch
Erik, izstopila 12. 11. 1997; Pavlin Nevenka, Kranj, Cesta I. maja 61, in Komac
Vito, Bovec, Čezsoča 75, vstopila 12. 11.
1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lončar Dušan, razrešen 12. 11.
1997; direktorica Pavlin Nevenka, ki zastopa družbo brez omejitev in prokurist Komac
Vito, oba imenovana 12. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5162
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5265 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
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Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 11. 1997.
Rg-115608
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19180 z dne 17. 11. 1997
pri subjektu vpisa JAZON, Podjetje za turizem, proizvodnjo in storitev, d.o.o., sedež: Pot v Hrastovec 21, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št. 1/03568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in spremembo priimka družbenice Lenke Avšič s temile
podatki:
Matična št.: 5444829
Ustanovitelji: Puh Lenka, Zgornje Gorje,
Radovna 8a, in Sorčič Mateja, Ljubljana,
Vodnikova c. 179, ki sta vstopili 20. 11.
1989 in vložili po 1,337.325 SIT ter Avšič
Alojz, Ljubljana, Pot v Hrastovec 21, vložil
486.300 SIT, Puh Milan, Ljubljana, Dunajska 405, vložil 851.025 SIT, in Rajh
Vladimir, Ljubljana, Smrdujeva 22, vložil
851.025 SIT, ki so vstopili 14. 1. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rajh Matjaž, Ljubljana, Smrdujeva 22,
imenovan 14. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnice Mislej Darja, Puh Lenka in Sorčič Mateja, izstopile 14. 4. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1997:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje.
Rg-115610
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05664 z dne 12. 11. 1997
pri subjektu vpisa PAGRIS BLANUŠA &
RUČIGAJ, proizvodnja, trgovina in
storitev, d.n.o., sedež: Jemčeva 40a,
Mengeš, pod vložno št. 1/27517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in ustanoviteljev, osnovni kapital,
spremembo zastopnika in preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5934214
Firma: PAGRIS, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PAGRIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,116.000 SIT
Ustanovitelj: Blanuša Brane, izstopil 4.
7. 1997; Ručigaj Andrej, Mengeš, Mengeška cesta 70, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o. 4. 7. 1997, vložil 2,116.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Ručigaj Andrej, razrešen 4. 7. 1997 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Blanuša Brane, razrešen 4. 7. 1997.
Rg-115614
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06173 z dne 13. 11. 1997
pod št. vložka 1/29906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1233572
Firma: PINGVIN, zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo, Ljubljana, Popovičeva 16
Skrajšana firma: PINGVIN, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Popovičeva 16
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gomol-Ambrož Tadeja,
Ljubljana, Slovenčeva 133, vstop 3. 11.
1997, vložek 100.000 SIT, odgovornost:

ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Gomol-Ambrož Tadeja, imenovana 3. 11. 1997, zastopa zavod brez omejitev kot vršilka dolžnosti direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1997:
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-115615
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05814 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa MERCATOR-PEKARNA
GROSUPLJE, d.d., proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic, sedež: Gasilska c. 2, Grosuplje, pod vložno št.
1/02767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5015596
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba statuta z dne 16. 6. 1995.
Rg-115616
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03957 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa POŽLEP & MAMI
DIABOLDESIGN, oblikovanje in namizno založništvo, d.n.o., sedež: Žabnica
77, Notranje Gorice, pod vložno št.
1/28879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5997259
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Rg-115617
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05291 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 28, sedež: Hajdrihova 28, Ljubljana, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142369
Firma: PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV, d.d.
Skrajšana firma: PUH, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 513,005.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
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Ljubljana, Dunajska 56, vložil 26,676.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 26,676.000 SIT;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 54,167.000 SIT;
udeleženci interne razdelitve, vložili
53,307.000 SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložili 105,937.000 SIT in Republika
Slovenija, vložila 246,242.000 SIT, vstopili
2. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Aleš, Ljubljana, Jamova 50, ki
od 2. 6. 1997 zastopa družbo brez omejitev kot direktor začasne uprave.
Člani nadzornega sveta: Mir Mirijan Vladko, Valič Marko, Vrhunec Vida, Brinar Mutec Živka, Pulič Valter in Rus Alojz, vstopili
2. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0202 Gozdarske storitve;
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2670 Obdelava naravnega kamna; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 6024 Cestni tovorni promet; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje 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.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije št. LP
01279/01103 – 1997/IJS z dne 18. 9.
1997.
Rg-115618
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/02778 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa SIPRAS, podjetje za proizvodnjo el. strojev in aparatov, inženiring in counsalting, notranjo in zunanjo
trgovino, gostinstvo, šport..., d.o.o., sedež: Kolovec 9, Radomlje, pod vložno št.
1/07204/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev in dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in preoblikovanje
iz d.o.o. v komanditno družbo s temile podatki:
Firma: SIPRAS – RAZINGER ŠTEFAN,
podjetje za proizvodnjo, inženiring,
counsalting, notranjo in zunanjo trgovino, gostinstvo, športno rekreacijo, k.d.,
Radomlje
Skrajšana firma: SIPRAS – RAZINGER
ŠTEFAN, k.d., Radomlje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Razinger Štefan, vstopil 2.
4. 1990, in Razinger Irena, vstopila 19. 3.
1995, oba iz Radomelj, Kolovec 9, vložila
po 1,041,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 7. 11. 1997:
300 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
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Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5156 Trgovina 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 obdelovalnimi
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 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;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost.
Rg-115621
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00913 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa RORC – ASFALT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Litija, sedež: Ljubljanska 1a, Litija, pod vložno št. 1/19592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5677017
Sedež: Litija, Brodarska 10.
Rg-115624
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01477 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa SATEX, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 12,
sedež: Preglov trg 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20874/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo
naslova družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5698758
Firma: SATEX, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SATEX, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 11
Ustanovitelja: Ficko Hasnija in Ficko Ivan,
oba iz Ljubljane, Pot na Fužine 11, vstopila
8. 1. 1993, vložila po 776.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
prokurist Ficko Ivan in direktor Ficko Hasni-
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ja, ki zastopa družbo brez omejitev, oba
imenovana 20. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).
Rg-115626
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05695 z dne 4. 11. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 27, Logatec, pod vložno št.
1/25108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5827558
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Marinko Janez, razrešen 30. 9.
1997; direktor Peter Igor, Kočevje, Mestni
Log II št. 2, imenovan 7. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-115627
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04558 z dne 4. 11. 1997
pri subjektu vpisa BA LEASING, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 1, Ljubljana,
pod vložno št. 1/13657/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5573203
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
zastopnica Volaj Simona, razrešena 18. 7.
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1997; direktor Ogris Martič Gašpar, Avstrija, Ludmannsdorf – Bilčous 6, imenovan
18. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev;
in Cankar Matevž, Ljubljana, Ul. borcev za
severno mejo 11, razrešen 18. 7. 1997 kot
direktor in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 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 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 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.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115630
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03923 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa ACER, d.o.o., podjetje
za inženiring in trgovino, Ljubljana, sedež: Bitenčeva 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14611/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5559294
Sedež: Ljubljana, Milana Majcna 29a
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo 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
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7420 Pro-

jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-115631
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03195 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa SAPIX CO, nepremičnine, d.o.o., sedež: Podutiška 148, Ljubljana, pod vložno št. 1/26931/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5918189
Firma: SAPIX CO., storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SAPIX CO., d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Poljanska c. 66
Ustanovitelj: Sopka Josip in Šivec Sabina, izstopila 30. 4. 1996; Remškar Jakob,
Ljubljana, Linhartova 64, vstopil 30. 4.
1997, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sopka Josip in prokuristka Šivec
Sabina, razrešena 30. 4. 1997; direktor
Remškar Jakob, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Trentelj Suzana,
Domžale, Ljubljanska cesta 76, oba imenovana 30. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 6030 Cevovodni transport; 6220
Izredni zračni promet.
Rg-115632
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06134 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa OVIK, trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o., Domžale, sedež: Levstikova 31, Domžale, pod vložno
št. 1/25075/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5806232
Firma: OVIK, trgovsko in posredniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OVIK, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Hubadova 27
Dejavnost, vpisana dne 3. 11. 1997:
52473 Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 60240 Cestni tovorni promet.
Rg-115633
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03639 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa UNIMAR, Trgovsko podjetje, d.o.o., Jelovškova 1, Vrhnika, sedež: Jelovškova 1, Vrhnika, pod vložno
št. 1/06997/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5381061
Firma: UNIMAR, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Pot v Močilnik 7, Vrhnika
Skrajšana firma: UNIMAR, d.o.o., Pot v
Močilnik 7, Vrhnika
Sedež: Vrhnika, Pot v Močilnik 7
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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 blagom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.
Rg-115634
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05580 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa KOVINSKA INDUSTRIJA
IG, d.d., sedež: Ig pri Ljubljani 233a, Ig
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/00744/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034418
Član nadzornega sveta: Pajič Gregor,
izstopil 27. 6. 1997; Javornik Samo, vstopil
27. 6. 1997.
Rg-115635
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02037 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa KULTURNO REKREACIJSKI CENTER 14. OKTOBER, p.o., sedež: Log 3, Hrastnik, pod vložno št.
1/01649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in
tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz del. organizacije v javni
zavod s temile podatki:
Matična št.: 5186609000
Firma: KULTURNO REKREACIJSKI
CENTER HRASTNIK
Skrajšana firma: KRC – Hrastnik
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Telesnokulturna skupnost
Hrastnik in Kulturna skupnost Hrastnik, izstopila 7. 11. 1996; Občinski svet občine
Hrastnik, Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, vstopil 7. 11. 1996, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Deželak Alojz, Hrastnik, Dolska cesta 1, razrešen 7. 11. 1996 kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa zavod brez omejitev kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 9213
Kinematografska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-115638
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07085 z dne 5. 11. 1997
pri subjektu vpisa SOPOTNIK TRADE, Marketing, svetovanje, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 103, Ljubljana, pod vložno št. 1/06490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5357772
Firma: SOPOTNIK TRADE, Marketing,
svetovanje, trgovina, d.o.o., Špruha 33,
IOC Trzin, Mengeš
Skrajšana firma: SOPOTNIK TRADE,
d.o.o.
Sedež: Mengeš, Špruha 33, IOC Trzin
Ustanovitelja: Sopotnik Stojan, Ljubljana, Podutiška 69, vstop 5. 4. 1990, vložek
1,346.519,60 SIT; Sopotnik Recom, Trzin, Mengeš, Špruha 33, vstop 16. 12.
1996, vložek 448.835,20 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
Rg-115639
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03430 z dne 6. 11. 1997
pod št. vložka 1/29860/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196669
Firma: PRONTO, trgovina na debelo,
posredovanje in storitve, d.o.o., Ljubljana, Vojkova 91
Skrajšana firma: PRONTO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vojkova 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Levičnik Matjaž, Ljubljana,
Vojkova 91, vložil 390.000 SIT; D Uonno
Giuseppe, Buccinasco, Italija, Via Buonarroti 5, vložil 735.000 SIT, Maravič Bogdan,
Ljubljana, Pot na Fužine c. 11, vložil
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375.000 SIT, vstopili 15. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik D Uonno Giuseppe, ki zastopa družbo brez omejitev kot predsednik skupščine,
in direktor Levičnik Matjaž, ki zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana 15. 5.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 6. 11. 1997:
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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo.
Rg-115643
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/05299 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PLAVA LINIJA, družba za trgovino, storitve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 43, sedež: Celovška c.
43, Ljubljana, pod vložno št. 1/27418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5924138
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klašnja Momčilo in zastopnik Čikić
Milovan, razrešena 1. 9. 1997; direktor Šurlan Miloš, Ljubljana, Za gasilskim domom 4,
ki zastopa družbo brez omejitev, in Šutanovac Milen, Beograd, Izvorska ul. 39, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 1. 9. 1997.
Rg-115645
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02831 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa POTEZA – LEASING,
družba za leasing, trgovino in poslovne
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Celovška
182, sedež: Celovška 182, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5959128
Ustanovitelji: Kolar Lea, Domžale, Depala vas 6, vstop 1. 8. 1996, vložek
1,087.500 SIT; AVTOMONTAŽA-COSMOS, družba za trgovino, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Celovška 182,
vstop 11. 12. 1996, vložek 225.000 SIT,
in Komac Kopač Miranda, Izola, Ulica proletarskih brigad 6, vložek 187.500 SIT, vstop 8. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115647
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07068 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa REMCO, Informacijski
sistemi, d.o.o., Ljubljana, Stegne 21,
sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno
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št. 1/08394/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5408342
Firma: REMCO, Informacijski sistemi,
d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Litijska 51
Ustanovitelji: Jurkovič Josip, Ljubljana,
Reber 9, ki je vstopil 13. 8. 1990 ter
Gruškovnjak Jožek, Ljubljana, V Murglah
83; Paldauf Bojan, Ljubljana, Brodarjev trg
12, in Pepelnjak, Ljubljana, Jamova 66, ki
so vstopili 16. 12. 1996, vsi vložili po
1,250.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115648
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07086 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa SOPOTNIK RECOM,
podjetje za trgovino na debelo in drobno in izposojo avtomobilov, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103, sedež: Dunajska
103,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/23378/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5776309
Firma: SOPOTNIK RECOM, podjetje
za trgovino na debelo in drobno in izposojo avtomobilov, d.o.o., IOC Trzin,
Mengeš, Špruha 33
Sedež: Mengeš, Špruha 33
Ustanovitelji: Sopotnik Stojan, Ljubljana,
Podutiška 69, vložil 54,323.100 SIT; Sopotnik Janja, Ljubljana, Glavarjeva 47, vložila 999.621 SIT in SOPOTNIK TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Mengeš, Špruha 33, IOC
Trzin, vložil 3,642.030 SIT, vstopili 15. 3.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo; Eric
R. Rok, izstopil 16. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi.
Rg-115650
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06484 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa A-Ž CONSULTING, Podjetje za finančno in gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 38, Ljubljana, pod vložno št.
1/02730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5297559
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelji: A-Ž CONSULTING, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ljubljana, Miklošičeva 38,
vstop 3. 12. 1996, vložek 990.000 SIT;
Žlender Janez M., Maribor, Cankarjeva 4,
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vstop 23. 2. 1990, vložek 667.777 SIT;
Žlender Janez, Ljubljana, Ceneta Štuparja
3, vstop 14. 12. 1989, vložek 4,674.446
SIT in Pišek Marjan, Ptuj, Ciril Metodov drevored 5, vstop 14. 12. 1989, vložek
667.777 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-115657
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01007 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa PHILADRIA, Prodaja in
posredovanje znamk in starin, d.o.o.,
Ljubljana, Mesesnelova 26, sedež: Mesesnelova 26, Ljubljana, pod vložno št.
1/17778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5604796
Firma: PHILADRIA, Prodaja in posredovanje znamk in starin, d.o.o., Ljubljana-Šentvid
Skrajšana firma: PHILADRIA, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Mesesnelova 26
Osnovni kapital. 1,534.531,10 SIT
Ustanoviteljici: France Marjeta, Ljubljana, Mesesnelova 26, vložila 754.000 SIT,
in France Saša, Piran, Pusterla 15, vložila
780.531,10 SIT, vstopili 7. 4. 1992,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-115661
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02835 z dne 23. 10. 1997
pri subjektu vpisa PARTNER, Tiskarna in
poslovne storitve, p.o., Grosuplje, sedež:
Adamičeva 15, Grosuplje, pod vložno št.
1/00988/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča
lastninsko
preoblikovanje,
spremembo firme in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in pripojitev družbe
PARTNER BIRO, d.o.o., Grosuplje, Adamičeva 5, št. vl. 1/15503/00, s temile podatki:

Matična št.: 5003890
Firma: PARTNER BIRO, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: PARTNER, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 3,530.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložil
340.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
340.000 SIT; Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 880.000 SIT; Lesjak
Janez, Grosuplje, Partizanska 3, vložil
150.000 SIT; Dimnik Olga, Grosuplje, Zagradec 60, vložila 250.000 SIT; Dremelj
Cvetka, Grosuplje, Veliko Mlačevo 29a, vložila 350.000 SIT; Adamič Marinka, Grosuplje, Mala Račna 14, vložila 380.000 SIT;
Marn Marta, Šmarje Sap, Jurčičeva 6, vložila 20.000 SIT; Perko Tončka, Zagradec,
Primča vas 14, vložila 250.000 SIT; Steklačic Štefka, Grosuplje, Malo Mlačevo 40,
vložila 290.000 SIT; Zupančič Majda, Višnja Gora, Leskovec 16, vložila 180.000 SIT
in Krampelj Alojzija, Grosuplje, Velika Račna 42, vložila 100.000 SIT, vstopili 19. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1997:
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije št. LP
01034/01530 – 1997/MP z dne 8. 5.
1997.
Rg-115662
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03089 z dne 22. 10. 1997
pri subjektu vpisa PLUTAL 92, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 8, sedež: Cesta v Gorice 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/16691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5576369
Firma: ZDR, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZDR, d.o.o.
Ustanovitelj: PLUTAL, Industrija zapiralne embalaže, d.d., Ljubljana, Cesta v Gorice 8, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Lenič Jožefa, razrešena 10. 10.
1997; direktorica Krvina Marjetka, Notranje
Gorice, Podpeška cesta 392, imenovana
10. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1997:
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
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obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115667
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07007 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa AVTO-OPTIMA, Trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 159, sedež: Dunajska
159,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/14677/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Firma: DOM – IN, podjetje za investicije in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: DOM – IN, d.o.o.
Sedež: Trzin, Prešernova 44
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Slavko, Ljubljana,
Palmejeva 8, vstop 16. 12. 1991, vložek
12,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 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 vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgo-

vina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 6110 Pomorski promet; 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 prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1996.
Rg-115668
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03402 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOŠIR, transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Jurjevica 50, Ribnica, pod vložno št.
1/08159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5405211
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Košir Janezu, ki je bil razrešen 7.
5. 1994.
Rg-115669
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03544 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa PA GAT, proizvodnja,
agencija, gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
sedež: Parmova 41, Ljubljana, pod vložno št. 1/04220/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5320909
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997:
01132 Sadjarstvo; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01300 Mešano
kmetijstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
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bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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
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 vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
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vina 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, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
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 kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
61100 Pomorski promet; 61200 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
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po pogodbi; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-115671
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04586 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa INTERSPAR, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152g, Ljubljana, pod vložno
št. 1/15893/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev družbe SPAR MERCATOR, d.o.o., Ljubljana, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5571693
Osnovni kapital: 774.730.000 SIT
Ustanovitelja: ASPIAG MANAGEMENT,
d.d., St. Margrethen 9430 Švica, Parkstrasse 12, vložil 619,784.000 SIT, in Poslovni
sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska
107, vložil 154,946.000 SIT, vstopila 19.
12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.
Pripojitev SPAR-MERCATOR, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana (vl. št.
1/10998/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 13. 6. 1997.
Rg-115672
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05289 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa MERCATOR-EMBA, proizvodnja hrane, d.d., sedež: Slovenčeva
21, Ljubljana, pod vložno št. 1/02762/00
vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5002516
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vaupotič Boris, razrešen 10. 9.
1997; direktor Mladenič Mladen, Ljubljana,
Klemenčičeva ulica 3, imenovan 10. 9.
1997, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pridobiti soglasje nadzornega sveta za naslednje posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje družb in podružnic doma in v tujini;
investicije, prodaja ali nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zneske,
določene v vsakokratnem veljavnem gospodarskem načrtu koncerna; nakup in prodaja
patentov, blagovnih znamk, najetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili
predvideni v letnem planu družbe in niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev in
ukinjanje bančnih povezav.
Rg-115673
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05314 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa PULSAR, pooblaščena

družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dalmatinova 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24460/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5800455
Ustanovitelj: Reisman Vojteh, izstop 16.
12. 1996; TERMIN, podjetje za storitve in
promet blaga, d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva ulica 13, vstop 16. 12. 1996, vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-115674
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03524 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa APIS, agencija za posredovanje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Žavcarjeva 18, sedež: Žavcarjeva 18,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26156/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5309174
Firma: APIS, agencija za posredovanje in inženiring, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Čebelarska 9
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šket
Oto, razrešen 10. 4. 1997 kot direktor in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja; Šket
Matjaž, razrešen 10. 4. 1997 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, oba iz Sevnice, Trg svobode
29.
Dejavnost, vpisana dne 15. 10. 1997:
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 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, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5145 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
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nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 5. 1997.
Rg-115675
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00910 z dne 9. 10. 1997
pri subjektu vpisa ČEVELJ, trgovina,
d.o.o., Tržaška 17, Ljubljana, sedež: Tržaška 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/13398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5523001
Firma: ČEVELJ, trgovina, d.o.o., Klemenova 81, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Klemenova 81
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, ta-

petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-115676
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02273 z dne 9. 10. 1997
pod št. vložka 1/11503/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 5469503002
Firma: AGENTOUR, d.o.o., Kamnik, Podružnica Turistična agencija VERONIKA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kamnik, Medvedova 25
Ustanovitelj AGENTOUR, d.o.o., Kamnik, Markovo 6, vstop 27. 2. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Bizjak Ivanka, Kamnik, Markovo
6a, imenovana 27. 2. 1997, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1997:
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-115677
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03401 z dne 9. 10. 1997
pri subjektu vpisa GLŠ, prevozno in trgov-
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sko podjetje, d.o.o., Draga, sedež: Lazec 19, Draga, pod vložno št.
1/12193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5501415
Ustanovitelj: Šepši Tomo, izstop 6. 3.
1997; Šepši Irena, Draga, Lazec 19, vstop
9. 4. 1997, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šepši Tomo, razrešen 6. 3. 1997;
direktorica Šepši Irena, imenovana 6. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-115680
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03604 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER MURGLE, družba za zdravstvene
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št.
1/02665/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5303788
Firma: ESKULAP, družba za zdravstvene storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana
Skrajšana firma: ESKULAP, d.o.o., Ljubljana.
Rg-115681
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03603 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa MEDITRONIC, družba
za inženiring in trgovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 55, Ljubljana, pod vložno št. 1/21033/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:
Matična št.: 5699797
Firma: DIAGNOSTIČNI CENTER MURGLE, družba za zdravstvene storitve,
d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 55,
Ljubljana
Skrajšana firma: DIAGNOSTIČNI CENTER MURGLE, d.o.o., Ljubljana.
Rg-115683
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02220 z dne 7. 10. 1997
pod št. vložka 1/27447/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 5932416001
Firma: A & B HOP TRADE, storitve,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Kozje
Skrajšana firma: A & B HOP TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Podružnica Kozje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Kozje, Kozje
Ustanovitelj: A & B HOP TRADE, storitve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 35, vstop 26. 2. 1997, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hribar Bogdan, Ljubljana, Preglov trg
2, imenovan 26. 2. 1997, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
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semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 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;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na 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 drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-115684
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02195 z dne 7. 10. 1997
pod št. vložka 1/29761/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1193767
Firma: ŠTUNFI, Avtoservis, d.o.o., Bukovica pri Vodicah
Skrajšana firma: ŠTUNFI, d.o.o.,
Bukovica pri Vodicah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodice, Bukovica pri Vodicah 35
Osnovni kapital: 1,811.500 SIT
Ustanovitelj: Špenko Franc, Vodice,
Bukovica pri Vodicah 35, vstop 25. 3.
1997, vložek 1,811.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špenko Franc, imenovan 25. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
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.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing).
Rg-115685
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00996 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa JUTRONIC, d.o.o., podjetje za proizvodnjo elektronike ter trgovino, Ljubljana, Mirna pot 2, sedež: Mirna pot 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/13342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5521742
Ustanovitelj: Marinčič Jurij, Ljubljana,
Mirna pot 2, vstop 1. 10. 1991, vložek
1,901.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marinčič Erika, izstop 13. 2. 1997.
Rg-115686
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00990 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa VIALIT-ASPHALT, Podjetje za asfaltiranje in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08287/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5411025
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1997:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 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 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-115689
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05324 z dne 6. 10. 1997
pod št. vložka 1/29753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1202081
Firma: JOZEFINE-JANUŠ IN DRUŽBENIKI, storitve, d.n.o., Trzin
Skrajšana firma: JOZEFINE-JANUŠ IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Trzin, Kidričeva ul. 13d
Ustanoviteljici: Januš Jožica in Mušič
Diana, obe iz Trzina, Kidričeva ul. 13d, vstopili 15. 9. 1997, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktorica Januš Jožica, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Mušič Diana, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direktorice, imenovani 15. 9. 1997.
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Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1997:
5274 Druga popravila, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115691
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/19107 z dne 9. 12. 1997
pri subjektu vpisa SATING, Inženiring za
satelitsko in procesno tehniko, elektroniko in energetiko, d.o.o., Celovška 291,
Ljubljana, sedež: Celovška 291, Ljubljana, pod vložno št. 1/03273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5307236
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Granda Jože, izstop 10. 5.
1993; Tavželj Andrej, Ljubljana, Brilejeva 4,
vstop 23. 11. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6420 Telekomunikacije;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-115693
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06175 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa STANOVANJSKA ZADRUGA KAMNIK, z. b.o., sedež: Steletova 8, Kamnik, pod vložno št. 1/01849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Zagorc Jože, Kamnik, Groharjeva 14, imenovan 8. 9. 1993, zastopa zadrugo kot njen predsednik z omejitvijo samostojnih poslovnih odločitev nad zneskom
5.000 DEM.

Člani nadzornega sveta: Jamšek Bogdan, Penca Janez, Spruk Emil, Vek Vital in
Zagorc Jože, vstopili 8. 9. 1993.
Rg-115694
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05558 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa TRIGLAV, pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Miklošičeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/28257/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
odobreni kapital s temile podatki:
Matična št.: 5958890
Osnovni kapital: 4,761.905.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi z dne 21. 8.
1996, da se osnovni kapital poveča za
238,095.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).
Rg-115702
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01952 z dne 5. 12. 1997
pri subjektu vpisa NORIK, Podjetje za prodajo in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02245/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5336252
Ustanovitelj: Struna Anton, izstop 27. 3.
1996; Struna Gregor, Ljubljana, Dolenjska
c. 73, vstop 27. 3. 1996, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Struna Antonu, ki je bil razrešen
27. 3. 1996.
Rg-115704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06282 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE, sedež: Stegne 21c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14666/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5147620
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Grželj Alenka, Koper, Ulica Vojke Šmuc 10, imenovana 22. 9. 1997, zastopa zvezo brez omejitev kot njena predsednica.
Rg-115708
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03658 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa BARBATOVCI, Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/28669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5985706
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
93030 Druge storitve za nego telesa.
Rg-115709
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03440 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa MUNDEX, obdelovalni
stroji, d.o.o., sedež: Rašica 26, Ljubljana, pod vložno št. 1/27636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5936403
Sedež: Trzin, Motnica 11.
Rg-115710
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03607 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa NORIK, Podjetje za prodajo in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02245/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5336252
Ustanovitelja: Letnar Božidara in Struna
Marija, izstopili 15. 6. 1995; Letnar Peter
Metod, Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 40, in Struna Anton, Ljubljana, Dolenjska
c. 73, vstopila 15. 6. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 45445 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; 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
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 515 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 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,
gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52321 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,
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sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 533 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, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 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; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1995.
Rg-115713
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03048 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa MAIA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3, sedež: Masljeva ulica 3, Domžale,
pod vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5299756
Osnovni kapital: 32,194.000 SIT
Ustanovitelja: Vipotnik Andrej, Ljubljana,
Brajnikova 18, vstop 24. 5. 1993, vložek
7,573.228 SIT; FINEAST SA LUGANO, Lugano, Corso Elvezia 10, vstop 13. 5. 1995,
vložek 24,620.772 SIT, ogovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vipotnik Andrej, Ljubljana, Brajnikova 18, razrešen 7. 1. 1997 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktorica Šetina Dragica,
Domžale, Miklošičeva 4b, imenovana 7. 1.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 11. 1997:
011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 015 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 153 Predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob; 157
Proizvodnja krmil za prehrano živali; 158
Proizvodnja drugih živil; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 242 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; upravljanje s holding družbami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja
surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1542 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob;
1571 Proizvodnja 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; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 12586 Predelava čaja in kave;
12587 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 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 pro-
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daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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 debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina 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 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
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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 najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03336 z dne 28. 11. 1997
pri subjektu vpisa OPOJ, d.o.o., Podjetje
za trgovino, storitve, zastopstva, gostinstvo, turizem, transport, uvoz in izvoz ter čistilni servis, Breznikova c. 15,
Domžale, sedež: Breznikova c. 15, Domžale, pod vložno št. 1/15934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5601118
Firma: OPOJ, čistilni servis, d.o.o.
Sedež: Domžale, Prelog, Breznikova
c. 15.
Rg-115843
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00015 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa BREST-POHIŠTVO,
d.o.o., Cerknica, podjetje za proizvodnjo in promet pohištva ter opreme, sedež: Cesta 4. maja 18, Cerknica, pod
vložno št. 1/10177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe z dne 27.
12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5452554
Osnovni kapital: 100,699.172 SIT
Ustanovitelj: Strohsack Mitja, Rakek, Cesta pod Tičnico 15, vložil 51,356.577,80
SIT; Petan Miran, Cerknica, Cesta na jezero 14, vložil 24,671.297,10 SIT, in Lovko
Toni, Cerknica, Gasparijeva 3, vložil
24,671.297,10 SIT, vstopili 7. 4. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 12. 1996.
Rg-115844
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00193 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa STANOVANJSKO IN
KOMUNALNO GOSPODARSTVO, d.d.,

Št.
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Kamnik, sedež: Steletova 8, Kamnik, pod
vložno št. 1/01457/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5080584
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Verbole Matjaž, razrešen 17. 12. 1996 kot
direktor in imenovan za predsednika uprave, ki zastopa družbo brez omejitev kot
predsednik uprave – direktor družbe.
Člana nadzornega sveta: Griljc Marjan,
predsednik in Jeras Franc, namestnik
predsednika, vstopila 5. 12. 1996.
Rg-115845
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06648 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa ABANČNA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, podjetje za trgovanje z vrednostnimi papirji, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5591023
Člana nadzornega sveta: Tomaž Alojša
in Gubanec Mateja, izstopila 16. 12. 1996;
Vrstovšek Vito in Obed Andrej, vstopila
16. 12. 1996.
Rg-115846
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05924 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa GRADIS – CONSULT,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Šmartinska
134a, Ljubljana, pod vložno št.
1/11366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5485169
Ustanovitelji: GRADIS, Gradbeno podjetje Maribor, p.o., izstopil 15. 10. 1996;
GRADIS CONSULT, Ljubljana, d.o.o.,
Šmartinska 134a, vstopil 22. 12. 1994,
vložil 40,060.117,40 SIT; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil 19. 12. 1995, vložil
7,440.000 SIT; KOMPAS SKLAD 2 PID,
d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vstopil 15. 4.
1996, vložil 5,850.000 SIT in Pečenko Boris, Ljubljana, Pražakova ulica 8, vstopil
19. 12. 1995, vložil 1,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Pečenko Vojko, izstopil 30. 3. 1996.
Rg-115847
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06630 z dne 14. 2. 1997
pri subjektu vpisa ISKRAINVEST, podjetje
za inženiring, vzdrževanje in storitve,
d.d., sedež: Stegne 25a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta z
dne 13. 12. 1996 in spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5044995
Člana nadzornega sveta: Godec Jože,
Dragonja Ciril, Stržinar Andrej in Podpečan
Jože, izstopili 13. 12. 1996; Godec Jože in
Vraničar Barbara, vstopila 13. 12. 1996.
Sprememba statuta z dne 13. 12. 1996.
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Rg-115853
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05406 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZOP, organizacijsko
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/14283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5542782
Firma: ZOP OS, organizacijsko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ZOP OS, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,690.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 3,127.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 621.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vložil 621.000 SIT,
ki so vstopili 17. 9. 1996; Hudnik Milan,
Celje, Razgledna 6, vložil 1,521.000 SIT,
ki je vstopil 22. 11. 1991, ter Hudnik Urška, Celje, Razgledna 6, vložila 168.000 SIT;
Hudnik Vera, Celje, Ulica Tončke Čečeve
9, vložila 337.000 SIT, in Hudnik Zdenka,
Celje, Razgledna 6, vložila 295.000 SIT, ki
so vstopili 17. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo; ZOP Management consulting,
d.o.o., Ljubljana, izstopil 17. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi
soglasja
agencije
št.
LPS
00848/01356-96/TJ z dne 22. 10. 1996.
Rg-115861
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05842 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa EMONA – KRMILA, d.d.,
sedež: Kavčičeva 72, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08336/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5004799
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
prokurista Avbelj Vincencij, Moravče, Stegne 14, in Dobnik Andrej, Ljubljana, Petrovičeva 22, imenovana 4. 11. 1996.
Rg-115863
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04870 z dne 29. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVUM, center za tehnološke inovacije in trgovino, d.o.o., sedež: Celovška 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01208/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5004284
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop 24. 4.
1996, vložek 12,860.000 SIT, in Kmečki
sklad 2, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop 20. 9.
1996, vložek 8,570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-115864
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05408 z dne 29. 1. 1997
pod št. vložka 1/28861/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5967422
Firma: AIR TRADE G. KRANJC IN
DRUŽABNIK, k.d., podjetje za posredništvo in trgovino na debelo, Ljubljana, Dunajska 7
Skrajšana firma: AIR TRADE G. KRANJC IN DRUŽABNIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
Ustanovitelja: Kranjc Gorazd, Ljubljana,
Tugomerjeva ulica 46, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Kuk Borut, Ljubljana, Cerkova ulica 6, ki je vložil 1.000 SIT in ne
odgovarja, oba vstopila 22. 10. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kranjc Gorazd, imenovan 22. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 1. 1997:
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-115868
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17535 z dne 6. 2. 1997
pri subjektu vpisa INTELS, Podjetje za informacijske, komunikacijske in ekonomske storitve in svetovanja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska 56, Ljubljana,
pod vložno št. 1/18323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,

skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5607361
Firma: REDS, svetovanje in poslovne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: REDS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 86
Osnovni kapital: 2,974.160 SIT
Ustanoviteljica: Kernc Dušan, izstop 27.
12. 1994; Glavica Bernardka, Ljubljana,
Bratov Učakar 86, vstop 27. 12. 1994,
vložek 2,974.160 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kernc Dušan, razrešen 27. 12.
1994; direktorica Glavica Bernardka, imenovana 27. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-115869
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16639 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa YERI, Podjetje za inženiring, robotiko in informatiko, d.d., Dunajska 101, Ljubljana, sedež: Dunajska
101,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/07974/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5434777
Firma: YERI, Podjetje za inženiring, robotiko in informatiko, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 101
Skrajšana firma: YERI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,904.000 SIT
Ustanovitelja: Bačič Vladimir, San Donato Milanese, Italija, Via John F. Kennedy
32, vložil 1,428.000 SIT, in Raspor Franc,
Ilirska Bistrica, Rozmanova 25a, vložil
476.000 SIT, vstopila 17. 4. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-115873
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/01848 z dne 31. 1. 1997
pri subjektu vpisa ZAPAKA, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Trpinčeva 94, sedež: Trpinčeva 94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5589991
Firma: ZAPAKA, Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zaletel Pavel, Ljubljana, Trpinčeva 94, vstop 11. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997:
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
Rg-115877
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05626 z dne 21. 1. 1997
pri subjektu vpisa SŽ FERSPED, špedicija
za mednarodni in notranji promet, p.o.,
Ljubljana, sedež: Parmova 37, Ljubljana, pod vložno št. 1/01250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5069084
Firma: FERSPED LJUBLJANA, špedicija za mednarodni in notranji promet,
d.d.
Skrajšana firma: FERSPED LJUBLJANA, d.d.
Pravnoorg oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 387,602.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložil 143,234.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložil 27,880.000 SIT; Kapitalski sklad

invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
27,880.000 SIT; udeleženci interne razdelitve, vložili 55,760.000 SIT; udeleženci
notranjega odkupa, vložili 24,048.000 SIT,
in Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, vložile 108,800.000 SIT,
vstopili 3. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Škerjanec Matjaž, razrešen 2. 8.
1996; Žnidaršič Zoran, Ljubljana, Na Herši
11, razrešen 2. 8. 1996 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev (začasna uprava).
Člani nadzornega sveta: Tavčar Rado,
Hrovat Stane, Lešnik Jože, Klodič Mirjana
in Mur Vlasta, vstopili 3. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 21. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na 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, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
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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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 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 specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanje; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7482 Pakiranje.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LPS 00830/01074-MB z dne 4. 11.
1996.
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Rg-115881
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03042 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa ISH, Institut studiorum
humanitatis – Inštitut za humanistične
študije, Ljubljana, Beethovnova 2, sedež:
Beethovnova 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/18353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, firme ustanoviteljev, dejavnosti in naziva zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5606438
Firma: INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski
humanistični študij, Ljubljana
Skrajšana firma: ISH – Fakulteta za
podiplomski humanistični študij, Ljubljana
Ustanovitelj: JOK’N’STOK, Podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, založništvo in trgovinska dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. III/18, vstop 6. 5. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; ISH, Institutum
studiorum humanitatis, d.o.o, Ljubljana, izstop 6. 5. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Rotar Drago, Ljubljana, Rimska c. 6, razrešen
11. 6. 1996 kot direktor in imenovan za
zastopnika, ki zastopa fakulteto kot v.d. dekana, in zastopnica Pagon Neda, Ljubljana,
Štefanova 12, ki od 11. 6. 1996 zastopa
fakulteto kot v.d. prodekana.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
80303 Univerzitetno izobraževanje.
Rg-115882
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17680 z dne 27. 1. 1997
pod št. vložka 1/28847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča tujo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5885370
Firma: AUSTRIAN AIRLINES, Podružnica Ljubljana, Dunajska 107
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Ustanovitelj: AUSTRIAN AIRLINES, Fantanastrasse 1, Avstrija, Fantanastrasse 1,
Dunaj, vstop 20. 4. 1995, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena z zastopanje: direktor Kosi Janez, Sladki Vrh 5b, imenovan
20. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnost drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Rg-115883
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/03597 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa BUH EXPO, podjetje za
uvoz-izvoz, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12966/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5516706
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Firma: BUH EXPO, storitve, trgovina
in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: BUH EXPO, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Verovškova 60a.
Rg-115887
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04796 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa OPREMAINVEST, projektni in investicijski inženiring ter
opremljanje objektov, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Večna pot 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/03003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5327695
Sedež: Ljubljana, Celovška 108.
Rg-115888
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00386 z dne 28. 1. 1997
pri subjektu vpisa FENIKS, Trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev, p.o., Ljubljana, Celovška cesta
34, sedež: Celovška cesta 34, Ljubljana, pod vložno št. 1/01893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča s temile podatki:
Matična št.: 5268290
Firma: FENIKS, podjetje za marketinško svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Mestni
trg 10
Skrajšana firma: FENIKS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Mestni trg 10
Osnovni kapital: 1,980.000 SIT
Ustanovitelj: Arzenšek Dušan, Ljubljana,
Celovška 34, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,980.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Arzenšek Dušan, ki od 30. 5. 1995 zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direktorice, in direktorica Arzenšek-Košak Karin, Ljubljana, Celovška 34, imenovana 30.
5. 1995, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih 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 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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 513 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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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 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5150 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo 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 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 točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajane
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-

stike; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Preoblikovanje iz trajne delovne skupnost samostojnih kulturnih delavcev v d.o.o.
vpisano v sodni register s sklepom Srg
386/97 dne 28. 1. 1997.
Rg-115895
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16523 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa DUC, Podjetje za organizacijo transporta, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Ljubljana, Parmska 21,
sedež: Parmska 21, Ljubljana, pod vložno št. 1/10493/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5474795
Firma: DUC, družba za organizacijo
transporta, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: DUC, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Duc Miro, vložil 900.000
SIT; Duc Slavica, vložila 450.000 SIT, in
Ozimek Lidija, vložila 150.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Parmska 21, vstopili 24. 12.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Duc
Miro, razrešen 21. 11. 1994 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in Duc Slavica, razrešena 21.
11. 1994 kot zastopnica in imenovana za
prokuristko.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s
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posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 517 Druga trgovina na debelo; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 55112 Dejavnost penzionov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 652 Drugo finančno posredništvo; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 744 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti.
Rg-115896
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16325 z dne 27. 1. 1997
pri subjektu vpisa ION, marketing, trgovina, zastopništvo, d.o.o., Primskovo na
Dolenjskem n.h., sedež: Primskovo na
Dolenjskem n.h., Primskovo na Dolenjskem, pod vložno št. 1/18438/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5606969
Firma: ION, marketing, trgovina, proizvodnja, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ION, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 13
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: Đorđević Milovan, Ljubljana, Preglov trg 13, vstop 18. 2. 1991, vložek 1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1997:
242 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 244 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov; 246
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 331 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 372 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 410 Zbi-
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ranje, čiščenje in distribucija vode; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Posredništvo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 6521 Finančni zakup (leasing); 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 743 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115899
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04999 z dne 12. 11. 1996
pri subjektu vpisa M banka, d.d., sedež:
Dunajska cesta 107, Ljubljana, pod vložno št. 1/18727/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5607957
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Zule Mitji, ki je bil razrešen 1. 3.
1996.
Rg-115917
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/05883 z dne 18. 12. 1996
pod št. vložka 1/28739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5986010
Firma: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Skrajšana firma: Kapitalski sklad, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska ulica 15
Osnovni kapital: 13.453,900.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, vstop 24. 10. 1996, vložek
13.453,900.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Filipič Peter, Horjul 95, imenovan
24. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev kot začasni direktor. Omejitve: pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
nakup, prodaja ali zastava vrednostnih papirjev vseh vrst, če vrednost posameznega
posla presega 300,000.000 SIT; dajanje
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posojil in najemanje dolgoročnih kreditov;
dajanje poroštva, garancije ali podobnega
jamstva – s soglasjem nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta: Colja Nada,
Gantar Matjaž, Kaluža Mirko, Maher Bojan,
Mohorič Iva, Maraš Ljubica, Prem Franc,
Stanič Borut in Tomplak Tomaž, vstopili 23.
7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
2213 Izdajanje revij in periodike; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje.
Rg-115918
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00673 z dne 18. 12. 1996
pri subjektu vpisa METTLER TOLEDO,
družba za trgovino, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
132,
Ljubljana,
pod
vložno
št.
1/25143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
vrste zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5832942
Osnovni kapital: 2,253.469,70 SIT
Ustanovitelj:
METTLER
TOLEDO
G.m.b.H., Dunaj, Avstrija, Favoritner Gewerbering 17, vstop 20. 12. 1993, vložek
2,253.469,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Velkavrh Srečko, Ljubljana, Vladimirja Trampuža, ki od 17. 10. 1994 zastopa
družbo neomejeno v zunanjetrgovinskem in
notranjetrgovinskem prometu, razen pri poslih, ki se nanašajo na: promet z nepremičninami, osnovnimi sredstvi in dolgoročnimi
plasmaji, zadolževanje družbe ter investicije
preko 10.000 ATS; sklepanje pogodb o
zaposlitvi, določanje plač zaposlenim;
sklepanje pogodb s strankami v vrednosti
preko 700.000 ATS, ko direktor take pravne posle lahko sklepa samo skupaj s prokuristom, in Wolf Meth, Gablitz, Avstrija, Diengelstedtgasse 62, razrešen 17. 10. 1994
kot direktor in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z

drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav.
Rg-115923
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04641 z dne 12. 11. 1996
pri subjektu vpisa ISKANJA, Podjetje za
založništvo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Krakovski nasip 4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09519/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5435579
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-115924
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03425 z dne 2. 10. 1996
pod št. vložka 1/28418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz Okrožnega
sodišča Celje, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5649366
Firma: BI BA BO, distribucija pisarniškega materiala, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BI BA BO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brenčič Boštjan, izstop 22.
5. 1995; Rižner Tomaž, Ljubljana, Mala čolnarska 4b, vstop 22. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brenčič Boštjan, razrešen 22. 5.
1995; direktor Rižner Tomaž, imenovan 22.
5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
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go založništvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska storitve, razen javnih poštnih storitev; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Celju pod
vložno št. 1-4492-00.
Rg-115940
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06314 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa PLATANA, podjetje za
proizvodnjo, storitve, gostinstvo in trgovino, Ljubljana, d.o.o., sedež: Wolfova
5/I, Ljubljana, pod vložno št. 1/18742/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5641667
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1997:
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 11. 1997.
Rg-115941
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05326 z dne 8. 12. 1997
pri subjektu vpisa AKTIM, analize, kontrola, tehnologije, inženiring in materiali v
cestogradnji, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Parmova 53, Ljubljana, pod vložno št.
1/10062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5444918

Ustanovitelj: Klokočovnik Marko, izstop
22. 9. 1997; Mejak Danijel, Ljubljana, Ane
Ziherl 6, vstop 11. 12. 1990, vložek
6,589.835,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1997.
Rg-115943
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06013 z dne 4. 12. 1997
pri subjektu vpisa VEZJAK-COMP, Podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Stožice 26, sedež: Stožice 26,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16643/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5594421
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Vezjak Stane, Ljubljana,
Stožice 26, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-115950
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05868 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa KOSI & CO., proizvodnja, trženje, storitve, k.d., Ljubljana, sedež: Poljanska 3, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27657/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5926530
Ustanovitelj: Kosi Sanja, izstop 3. 10.
1997; Najdenovski Alen, Ljubljana, Runkova 2, vstop 3. 10. 1997, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 10. 1997.
Rg-115952
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05806 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa CONTINENTAL FILM,
družba za distribucijo in promocijo filmov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/26084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5822718
Sedež: Ljubljana, Ajdovščina 4.
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Rg-115953
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04675 z dne 3. 12. 1997
pri subjektu vpisa IT MODRA HIŠA, d.d.,
borzno posredovanje, sedež: Gornji trg
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/24219/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5784433
Osnovni kapital: 65,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 4. 8. 1997.
Rg-115955
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05363 z dne 3. 12. 1997
pod št. vložka 1/29977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215663
Firma: DRAM, gradbeništvo, trgovina
in izobraževanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot k Savi 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rajković Ratka, Ljubljana, Pot k Savi 36, vstop 18. 9. 997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Rajković Ratka, imenovana 18.
9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 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 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 inštalacije pri gradnjah; 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; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
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belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
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vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 8531 Institucionalno
socialno varstvo; 8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-115957
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04270 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa MODRA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, d.d., sedež: Gornji

trg 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/24219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in statuta ter sklep o povečanju osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5784433
Firma: IT MODRA HIŠA, d.d., borzno
posredovanje
Skrajšana firma: IT MODRA HIŠA, d.d.
Vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala: Osnovni kapital se z izdajo novih delnic
poveča za 32,500.000 SIT tako, da znaša
65,000.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 7. 7. 1997.
Rg-115958
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/006361 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa DEMM, d.o.o., grafični
repromateriali, Ljubljana, sedež: Pržanjska 10b, Ljubljana, pod vložno št.
1/27379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5919045
Sedež: Ljubljana, Koseška 32.
Rg-115959
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06377 z dne 1. 12. 1997
pri subjektu vpisa BCB, storitve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v
Mestni log, TPC Murgle, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
firme ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5603943
Firma: BCB, Plastična kirurgija, d.o.o.
Skrajšana firma: BCB, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni
log 55
Ustanoviteljica: Čokl Barbara, Ljubljana-Črnuče, Suhadolčanova 40, vstop 13.
3. 1992, vložek 1,603.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1997:
85110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1997.
Rg-115971
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/06010 z dne 11. 11. 1997
pri subjektu vpisa CAPINVEST, Podjetje
za upravljanje holding družb, d.d., sedež: Pražakova 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26077/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5893895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Raonič Dragan, razrešen 20. 10.
1997; direktor Švara Zoran, Medvode, Zg.
Pirniče 11b, imenovan 20. 10. 1997.
Rg-115973
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05196 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa VARNOST MENGEŠ,
družba za varovanje premoženja, d.d.,
Mengeš, sedež: Slovenska cesta 24a,
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Mengeš, pod vložno št. 1/03145/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, članov nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5174457
Firma: VARNOST MENGEŠ, družba za
varovanje premoženja, d.d.
Skrajšana firma: VARNOST MENGEŠ,
d.d.
Člani nadzornega sveta: Šorn Kazimir,
izstopil 5. 9. 1997; Husič Ivo in Berlec
Franc, vstopila 13. 2. 1996, ter Kadunc
Mirko, vstopil 5. 9. 1997.
Sprememba statuta z dne 28. 11. 1995.
Rg-115975
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05371 z dne 10. 11. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, p.o., sedež:
Jadranska 19, Ljubljana, pod vložno št.
1/01403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5055598
Oseba, pooblaščena z zastopanje: direktor Kozak Jernej, razrešen 30. 9. 1997;
direktor Založnik Aleš, Ljubljana, Vrhovčeva
4, imenovan 1. 10. 1997, zastopa inštitut
brez omejitev.
Rg-115981
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05155 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa TRGATEV, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Gosposvetska 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/26364/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5859310
Osnovni kapital: 1,714.006.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 10. 9. 1997.

Rg-115988
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05154 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa SETEV, pooblaščena investicijska družba, d.d., sedež: Gosposvetska 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/26040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5859298
Osnovni kapital: 1,508.837.000 SIT
Sprememba statuta z dne 2. 9. 1997.
Rg-115990
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05063 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa AC – MOBIL, d.o.o. za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Ljubljana, Allendejeva 5, sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19726/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5662885
Firma: AC – MOBIL, d.o.o. za notranjo
in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Baragova ulica 9
Sedež: Ljubljana, Baragova ulica 9.
Rg-115992
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05061 z dne 30. 10. 1997
pri subjektu vpisa AC-ŠPED, d.o.o. za storitve na področju prometa in svetovanja, sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25000/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5818010
Sedež: Ljubljana, Baragova ulica 5.

Rg-115982
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05862 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa WEMEX TRANSALPINE,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Komenda,
sedež: Zadružna ulica 12, Komenda, pod
vložno št. 1/12299/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5488052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pivka Bojan, razrešen 3. 10. 1997;
direktor Pivka Dušan, Komenda, Zadružna
ulica 12, imenovan 3. 10. 1997.

Rg-116010
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05019 z dne 24. 10. 1997
pri subjektu vpisa AVTOMOTOR SERVIS,
avtoservisne storitve in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Celovška 258, Ljubljana, pod vložno št. 1/01993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5091012
Firma: TEHNOUNION AS, prodajanje
in servisiranje vozil, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TEHNOUNION AS,
d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 9. 1997.

Rg-115984
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05980 z dne 7. 11. 1997
pri subjektu vpisa HERMES PLUS, računalniški in merilni sistemi, d.d., Ljubljana, Šlandrova ulica 2, sedež: Šlandrova
ulica 2, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/10566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5447640
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Gobec Velji in članu uprave Ivančič Mirku, ki sta bila razrešena 7. 5. 1997.

Rg-116017
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01657 z dne 20. 10. 1997
pri subjektu vpisa ABANČNA BORZNO
POSREDNIŠKA HIŠA, podjetje za trgovanje z vrednostnimi papirji, d.d., Ljubljana, sedež: Slovenska 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5591023
Člana nadzornega sveta: Verstovšek
Vito, predsednik, in Valant Stanislav, namestnik predsednika, vstopila 17. 2. 1997.
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Rg-116019
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04245 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOMO, Podjetje za
sestavljanje elementov, d.o.o., Polšnik,
Polšnik 23, sedež: Polšnik 23, Polšnik,
pod vložno št. 1/10342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5451116
Osnovni kapital: 1,523.755 SIT
Ustanovitelji: Gabrijel Viljema; Končar Vida; Žibred Alojzija; Pevec Majda, in Repovš
Danica, izstopile 3. 7. 1997; Ribič Vladimir,
Polšnik 23, ki je vložil 1,139.467,50 SIT,
ter Jamšek Stanislava, Polšnik, Stranski vrh
7; Jamšek Stanislava ml., Polšnik, Stranski
vrh 7; Judež Jelka, Polšnik, Tepe 24; Korimšek Jožica, Polšnik, Borovak 3a; Lamovšek Boža, Sava pri Litiji, Tepe 5d; Sladič
Nada, Polšnik, Stranski vrh 14; Tomc Valentina, Polšnik 31; Vozelj Milena, Polšnik,
Velika Preska 12; Vozel Milena, Polšnik 21;
Vozel Štefka, Polšnik 28; Martinčič Marija,
Podkum, Rtiče 3; Močilar Ana, Polšnik, Velika Preska 6; Odlazek Štefka, Podkum, Padež 8; Potisek Jožica, Polšnik 14; Renko
Erna, Polšnik, Preveg 4; Repovš Olga, Polšnik, Šumnik 5, in Resnik Vida, Polšnik,
Tepe 33, ki so vložile po 22.605,15 SIT,
vse vstopile 14. 12. 1990, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 17. 10. 1997:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 27350 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet.
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Rg-116021
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04828 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,
OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA,
sedež: Slovenska ulica 48, Murska Sobota, pod vložno št. 1/19081/06 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5554195041
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zver Jože, razrešen 10. 7. 1997;
direktor Tibaut Ivan, Črenšovci, Žižki 75a,
imenovan 11. 7. 1997.
Rg-116022
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03825 z dne 21. 10. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA, p.o., sedež:
Log 19, Hrastnik, pod vložno št.
1/00986/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5089905
Firma: OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA
HEROJA RAJKA HRASTNIK
Skrajšana firma: OŠ NHR Hrastnik
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1997:
5551 Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-116029
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04006 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa MESTNO GLEDALIŠČE
LJUBLJANSKO, p.o., sedež: Čopova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/01513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5053161
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Šedlbauer Zvone, razrešen 30.
6. 1997; direktor Kobal Boris, Komen, Ivanji grad 9, imenovan 20. 6. 1997.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
BEŽIGRAD, d.d., Ljubljana, Podmilščakova 24, sedež: Podmilščakova 24, Ljubljana, pod vložno št. 1/00188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5076404
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Žitnik Franc, razrešen 23. 6. 1997,
ter direktor Ciperle Janez in člani uprave
Hočevar Viljem, Semenič Igor in Mally Miran, razrešeni 24. 6. 1997; Lambergar Slavko, Ljubljana, Omerzova 34, razrešen 24.
6. 1997 kot član uprave in imenovan za
predsednika uprava – direktorja družbe;
Blatnik Polde, Ljubljana, Resljeva 32, imenovan za člana uprave – pomočnika direktorja družbe za splošno in gospodarsko finančno področje, in Zupančič Janez, Ljubljana, Novo Polje c. XV/11, imenovan 24.
6. 1997 za člana uprave – pomočnika direktorja družbe za kalkulacije, organizacijo
in kontrolo obračunskega sistema.
Član nadzornega sveta: Žitnik Franc,
predsednik, vstopil 24. 6. 1997; Jeretina
Ivan, izstopil 24. 6. 1997.
Rg-116038
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/004987 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa VARNOST BEŽIGRAD,
podjetje za varovanje premoženja, d.d.,
sedež: Staničeva 41, Ljubljana, pod vložno št. 1/03147/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5174490
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Majhenič Jure, Domžale, Dobovlje 2, razrešen 16. 7. 1997, kot direktor in imenovan
za predsednika uprave – direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člana nadzornega sveta: Verbole Matjaž, predsednik, in Grubič Brigita, namestnica predsednika, oba vstopila 16. 7. 1997.

Rg-116032
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04010 z dne 10. 10. 1997
pri subjektu vpisa HOJA OBLAZINJENO
POHIŠTVO, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta v Mestni log 86, Ljubljana, pod vložno št. 1/10979/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5459796
Ustanovitelji: Barišič Andreja, izstop 15.
5. 1995; Kralj Stanislav, Zagradec, Fužina
13, vstop 23. 8. 1991, vložek 24,157.000
SIT, in Mlinar Brigita, Medvode, Klanska 9,
vstop 23. 8. 1991, vložek 3,759.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Zorc Angela,
izstop 14. 7. 1997; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, izstop 3. 6. 1997;
ARKADA TRI PID, d.d., Ljubljana, Celovška
206, vstop 3. 6. 1997, vložek 6,185.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-116039
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06787 z dne 8. 10. 1997
pod št. vložka 1/29769/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skupnost lastnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5997186
Firma: SKUPNOST ETAŽNIH LASTNIKOV Stanovanjske stavbe Vogelna 8,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Vogelna 8
Ustanovitelji: lastniki po seznamu,
Ljubljana, Vogelna 8, vstopili 8. 10. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Lesjak Darja, Ljubljana, Vogelna
8, imenovana 8. 10. 1996, zastopa skupnost brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-116033
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04060 z dne 15. 10. 1997
pri subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE

Rg-116040
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03301 z dne 8. 10. 1997
pod št. vložka 1/29765/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča skupnost lastnikov s
temile podatki:
Matična št.: 1196502
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV TRG
PREKOMORSKIH BRIGAD 10; 11, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: Ljubljana, Trg prekomorskih
brigad 10; 11
Ustanovitelji: lastniki po seznamu,
Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 10; 11,
vstopili 9. 4. 1997, odgovornost: ostalo
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Plecko Tatjana, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 11, imenovana 9. 4.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 8. 10. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-116042
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04704 z dne 8. 10. 1997 pri
subjektu vpisa ISKRA SEM, Elementi za
elektroniko, d.d., sedež: Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, pod vložno št.
1/04832/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta s temile podatki:
Člani nadzornega sveta: Hočevar
Damjan, Pompe Igor, Kramar Janko, Bezek
Ivan, Marinč Martin in Bajc Alenka, izstopili
7. 7. 1997; Rajačič Peter, Štembalj Tomaž,
Pompe Igor, Kaukler Stane, Bezek Janez in
Rutar Zvone, vstopili 7. 7. 1997.
Sprememba statuta z dne 7. 7. 1997.
Rg-116048
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03883 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., sedež: Pražakova
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/04418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5004560
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Sprememba statuta z dne 8. 5. 1997.
Rg-116049
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03885 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.o.o, Podružnica Škofije, sedež: Sp. Škofije, Škofije, pod vložno
št. 1/04418/02 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560003
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Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Maruško Jernej, Koper, Ciguti 1a,
ki od 6. 12. 1995 kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116050
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03884 z dne 26. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Lazaret,
sedež: Lazaret, Ankaran, pod vložno št.
1/04418/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560004
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Nedoh Bojan, Ankaran, Kolomban 3d, ki od 6. 12. 1995 kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116051
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03886 z dne 25. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Kozina,
sedež: Krvavi potok 30, Kozina, pod vložno št. 1/04418/03 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5004560007
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.

Rg-116052
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03887 z dne 21. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Sežana, sedež: Partizanska 117, Sežana, pod
vložno št. 1/04418/04 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560008
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Škapin Vladimir, Kozina, Obrtniška 11, ki od 6. 12. 1995 kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116053
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03888 z dne 21. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Vrtojba,
sedež: Šempeter pri Gorici, Šempter pri
Gorici, pod vložno št. 1/04418/05 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560011
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Luzar Franc, Nova Gorica, Iztokova 40, ki od 21. 11. 1996 kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116054
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03889 z dne 20. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Karavanke, sedež: Hrušica, Jesenice, pod
vložno št. 1/04418/06 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560040
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Košir Radoslav, Mojstrana, Cesta v
Radovno 10, ki od 6. 12. 1995 kot vodja
podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
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Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116055
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03890 z dne 11. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Ljubelj,
Tržič, pod vložno št. 1/04418/07 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560014
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnik Nemc Franc, Tržič, Cankarjeva
15, ki od 6. 12. 1995 kot vodja podružnice
zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
Rg-116056
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03891 z dne 13. 8. 1997
pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS, d.d., Podružnica Holmec
– Vič, sedež: Prevalje, Prevalje, pod vložno št. 1/04418/08 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004560038
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
zastopnica Doler Irena, Mežica, Trg 4. aprila 6b, ki od 6. 12. 1995 kot vodja podružnice zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 26. 8. 1997:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1997:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje.
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Rg-113422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04113 z dne 2. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29607/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1197975
Firma: SMN ELITA, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: SMN ELITA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Brezovce 9
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Nešović Dušan, Mengeš,
Slamnikarska ulica 6, vstop 24. 6. 1997,
vložek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Nešović Dušan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Nešović Miodrag,
oba iz Mengša, Slamnikarska ulica 6, imenovana 24. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 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 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
inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
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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, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo 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 planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-113423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01409 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa INFORM, podjetje za knjigovodske in organizacijske storitve, d.o.o., sedež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/09371/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na podlagi Cpg
1780/96-4, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5428483
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: STOL, d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vložil 1,200.000 SIT, in ALPREM, p.o., Kamnik, Usnjarska 9, vložil
300.000 SIT – vstopila 26. 11. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zalokar Angelca, Mengeš, Gro-
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beljska cesta 12, imenovana 3. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 7133
Dajanje pisarniške 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04037 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa EMONA – BLAGOVNICA
BEŽIGRAD, d.o.o., Ljubljana, Titova 79,
sedež: Titova 79, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/04677/00 vpisalo v sodni register tega sodišča posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in člane nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5302021
Firma: EMONA – BLAGOVNICA BEŽIGRAD, d.d.
Skrajšana firma: E-BLAGOVNICA BEŽIGRAD, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 49
Osnovni kapital: 209,984.000 SIT
Ustanovitelji: EMONA – VPS, d.o.o.,
SKUPINA EMONA, r.o., S.P.Z., d.o.o.,
EMONA – BLAGOVNI CENTER, d.o.o. in
ASTRA – TRŽENJE, izstopili 29. 5. 1997;
Sklad RS za razvoj-lastninsko preoblikovanje, Ljubljana, Dunajska 160, vložil
42,277.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 8,131.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 8,131.000
SIT, udeleženci interne razdelitve in notranjega odkupa, vložili 16,261.000 SIT, udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
6,506.000 SIT, in delničarji, vložili
128,678.000 SIT – vstopili 28. 5. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Šubic Drago,
Perčič Bernarda in Štravs Rozalija, vstopili
12. 8. 1997.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana, št. LP 00950/00754-1997/IJS z dne
7. 7. 1997.
Rg-113426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01700 z dne 10. 9. 1997 pri subjektu vpisa PRIMIT, podjetje za zavarovalne posle, d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka 33, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20901/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, naslova
ustanovitelja in zastopnika, uskladitev de-

javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5699096
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 58
Ustanovitelj: Klaneček Alojz, Ljubljana,
Preglov trg 13, vstop 4. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klaneček Alojz, imenovan 4. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 20. 3. 1997.
Rg-113427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01809 z dne 10. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29640/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1192612
Firma: ŠUŠTAR & CO, prevozništvo in
težka gradbena mehanizacija, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1281 Kresnice, Golišče 9
Ustanovitelja: Štuštar Marjan in Šuštar
Darka, oba iz Kresnic, Golišče 9, vstopila
25. 8. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šuštar Marjan, imenovan 25. 8.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 01131
Vinogradništvo; 0121 Reja govedi; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal in sten;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
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Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-113429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04157 z dne 1. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29600/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198807
Firma: JAN-MAR TRADE, trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JAN-MAR TRADE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Veselova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Drnovšek Maruša, Ljubljana, Devinska ulica 11, vstop 14. 3. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rupnik Janez, Ljubljana, Tomažičeva
32, imenovan 14. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6312 Skladiščenje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-113431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00470 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu
vpisa SLOVENIJALES DRF, družba za razvoj in financiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02085/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5286271
Člani nadzornega sveta: Osrec Andrej –
predsednik, Kastelic Janko – namestnik
predsednika, dr. Škof Matija, Štrajhar Miroslav in Mozetič Aldo, izstopili 19. 12. 1996;
Kobal Djordja, predsednica, Jež Alenka, namestnica predsednice, Resnik Neva, Mozetič Aldo in Štrajhar Miroslav, vstopili
19. 12. 1996.
Rg-113432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01176 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa INDUPLATI SPLOŠNE
STORITVE, Industrija pletnenih izdelkov,
d.o.o., Domžale, sedež: Kamniška c. 24,
Zg. Jarše, 1230 Domžale, pod vložno
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št. 1/25369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5838894
Članica nadzornega sveta: Sitar Marija,
vstopila 1. 10. 1996; Sitar Majda, izstopila
30. 9. 1996.
Rg-113433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04345 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa HOJA ŽAGA ROB, podjetje za
predelavo lesa, d.o.o., sedež: Rob 25,
1314 Rob na Dolenjskem, pod vložno
št. 1/10983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5459745
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vstop
18. 10. 1996, vložek 8,150.000 SIT, in
INFOND ZLAT PID, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstop 3. 6. 1997, vložek
6,920.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04620 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa SRC COMPUTERS, računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07266/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5385865
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1996.
Rg-113435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02530 z dne 2. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29743/00 vpisalo v sodni register tega sodišča z.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1194224
Firma: POGUM, Neprofitna stanovanjska zadruga, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska
c. 113
Osnovni kapital: 90.000 SIT
Ustanovitelji: Radetič Marija, Casar Martina, Jovčić Irena, Wabra Lekše Vera, Gajdurović Miodrag, Žagar Ludvig, Miklič Mateja, Vrhovec Irma in Ilar Edvard, vsi iz Ljubljane, Dunajska c. 113, vstopili 20. 3.
1997, vložili po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Radetič Marija, imenovana 20. 3.
1997, zastopa zadrugo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Miklič Mateja,
Vrhovec Irma in Ilar Edvard, vstopili 20. 3.
1997.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Rg-113436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 97/00520 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa PROSPERA PLUS, družba za
opravljanje gostinske in turistične dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 132, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5950252
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 8. 1996.
Rg-113437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04925 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Godeževa 11, Ljubljana, sedež: Godeževa 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01017/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5083389
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Šteblar Irena, Stahovica pri Kamniku, Zgornje Stranje 62, imenovana 1. 9.
1997, kot pomočnica ravnatelja zastopa šolo brez omejitev.
Rg-113438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04980 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa G-M & M-DELOR, Podjetje za
proizvodnjo in montažo električnih ročnih orodij, priključkov in pribora, d.d.,
Grosuplje, Brvace 11, sedež: Brvace 11,
1290
Grosuplje,
pod
vložno
št. 1/01097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5041872
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tevž Peter, razrešen 5. 9. 1997; direktor Kovačič Ludvik, Grosuplje, Jakhlova
2, imenovan 6. 9. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-113439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03225 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VALENTINA
VODNIKA, sedež: Adamičeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnic s temile podatki:
Matična št.: 5084342
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Žalar Julijana, razrešena 15. 2.
1996; zastopnici Potočnik Damjana, Bled,
Alpska cesta 5, imenovana 15. 2. 1996, in
Žagar-Gabrovšek Vesna, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 78, imenovana 12. 11.
1996, kot pomočnici ravnatelja zastopata
šolo brez omejitev.
Rg-113440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05296 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa TERMIKA STORITVE, d.o.o.,

Ljubljana, sedež: Kamniška 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5460956
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Levačič Mijo, Dol pri Ljubljani 27i, razrešen
17. 9. 1997 kot zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-113441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04166 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu
vpisa UBK, univerzalna banka, d.d., Ljubljana, sedež: Tržaška c. 116, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o povečanju
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5422124
Vpišeta se sklep skupščine z dne 30. 6.
1997, da se osnovni kapital poveča iz lastnih sredstev s 340,680.000 SIT na
1.022,040.000 SIT, in sklep skupščine z
dne 30. 6. 1997, da se osnovni kapital z
vložki poveča s 160,200.000 SIT na
1.182,240.000 SIT.
Rg-113443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00133 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:
Matična št.: 1123670
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STANOVANJ, TREBINJSKA 6-8, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska
ul. 8
Ustanovitelji: lastniki stanovanj – po priloženem seznamu, Ljubljana, Trebinjska
ul. 6-8, vstopili 19. 9. 1996, odgovornost:
ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lihtenvalner Alojz, Ljubljana, Trebinjska ul. 8, imenovan 19. 9. 1996 za
predsednika odbora.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-113444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07044 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:
Matična št.: 5997666
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV STANOVANJ
Skrajšana firma: SKUPNOST
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1231 Ljubljana, C. 24. junija 72
Ustanovitelji: lastniki stanovanj po priloženem seznamu, Ljubljana, Črnuče, Cesta
24. junija 72, vstopili 7. 7. 1997, odgovornost: ostalo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Prhne Branko, Ljubljana, C. 24.
junija 72a, in Pšaker Alojz, Ljubljana, Ul.
Koroškega bataljona 7, imenovana 1. 1.
1997, zastopata skupnost brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Rg-113445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15862 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa HEUREKA DATA, Podjetje za
informacijski inženiring, sedež: Koprska
94, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti, spremembo firme, sedeža, deležev in ustanoviteljev s
temile podatki:
Matična št.: 5292069
Firma: INFO DATA, d.o.o., Podjetje za
informacijski inženiring, Ljubljana, Savska cesta 3
Skrajšana firma: INFO DATA, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Savska cesta 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Boris, Ljubljana
Polje, Anžurjeva 14, vstopil 12. 9. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; HEUREKA, d.o.o., izstopila 28. 11.
1994; Premelč Janko, izstopil 30. 6. 1990,
in Jamšek Franc, izstopil 23. 3. 1992.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor
Zupančič
Boris,
imenovan
12. 9. 1989, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 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,
gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
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holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04127 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa GIMNAZIJA MOSTE, p.o., sedež:
Zaloška c. 49, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljice in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5084318
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slovenije, izstopila 22. 5. 1997; Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila
22. 5. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 2215
Drugo založništvo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92623
Druge športne dejavnosti.
Rg-113447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05085 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa DZS, založništvo in trgovina,
d.d., sedež: Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/01116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5132088
Člana nadzornega sveta: Hozjan Ivan in
Sadar Davor, izstopila 24. 7. 1997; Glumac Zdenko in Petan Bojan, vstopila 24. 7.
1997.
Rg-113448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02507 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29731/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1194194
Firma: GEBI, d.o.o., specializirano investicijsko podjetje za poslovanje pod
pogoji zastavljalnice
Skrajšana firma: GEBI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: HRANILNOKREDITNA
SLUŽBA SICURA, Ljubljana, Beethovnova
6, vstop 25. 4. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sever Andrej, Postojna, Jenkova ulica 1, imenovan 25. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 6. 1997: 50101
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Trgovina 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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.; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04376 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa KALIŠNIK LES, Storitve, proizvodnja, trgovina, k.d., sedež: Ulica bratov
Martinec 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26832/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo dejavnosti,
družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5878985
Firma: TREPETLIKA, Storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TREPETLIKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kališnik Rok, Ljubljana, Uli-
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ca bratov Martinec 18, vstopil 12. 12.
1994, in Drnovšek Alojzij, Kamnik, Neveljska pot 15, vstopil 17. 7. 1997, vložila po
751.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata; Kališnik Metka, izstopila 17. 7. 1997.
Dejavnost, izbrisana 30. 9. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo.
Dejavnost vpisana 30. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

1997; direktorica Ogorevc Estera, ki od
7. 7. 1997 kot poslovodkinja (direktorica
družbe) zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 9. 1997: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Krškem pod
vložno št. 1/2990/00.

Rg-113450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03050 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa TKANINA, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 10a,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/12916/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5515840
Osnovni kapital: 660,000.000 SIT
Sprememba statuta z dne 14. 5. 1997.

Rg-113455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04163 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5834457
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ivanušič Zvonko, razrešen 1. 7.
1997; direktor Gantar Matjaž, Domžale, Jesenova 26, imenovan 1. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-113453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04370 z dne 26. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., uskladitev dejavnosti, spremembo družbenikov, sedeža, zastopnika in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5739608
Firma: VEGASTAR, trgovina in storitve, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 14
Osnovni kapital: 3,154.750 SIT
Ustanovitelji: Andrejaš Stanislav, izstopil
7. 7. 1997; Ogorevc Estera, Krško, Papirniška 28, izstopila iz k.d. in vstopila v
d.o.o. 7. 7. 1997, vložila 1,600.000 SIT, in
Bertoncelj Bojana, Škofja Loka, Podlubnik
154, vstopila 7. 7. 1997, vložila 1,554.750
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Andrejaš Stanislav, razrešen 7. 7.

Rg-113456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01678 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA
KOROŠCA, p.o., sedež: Paplerjeva 15,
1353
Borovnica,
pod
vložno
št. 1/00979/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljice, firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088321
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA
KOROŠCA, Borovnica
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Vrhnika, izstop 14. 11. 1996; Občina Borovnica, Borovnica, Paplerjeva 22, vstop 14. 11.
1996, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 5551
Storitve menz; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
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ževanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-113457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04521 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa PRIMAPLIN, trgovsko podjetje z energetskimi proizvodi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:
Matična št.: 5808812
Osnovni kapital: 1.818,706.730 SIT
Ustanovitelji: PAM GAS B.V., Lc Utrecht,
1 Rijnkade, vložil 1,817,831.730 SIT, Plinarna Maribor, d.d., Maribor, Plinarniška 9,
vložila 280.000 SIT, Celjski plin, Celje, d.d.,
Celje, Plinarniška ul. 1, vložila 129.500 SIT,
in Butan plin, Ljubljana, p.o., Ljubljana, Verovškova 70, vložil 455.500 SIT – vstopili
1. 7. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04178 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu
vpisa VOLNA, Trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana, Mačkova 2, sedež: Mačkova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00284/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5024722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Luzar Miroslav, razrešen 28. 5.
1997; zastopnica Bohorič Mojca, Škofljica,
Pijava Gorica 83, imenovana 10. 7. 1997,
kot v.d. direktorja družbe zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-113461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01252 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu vpisa NAPREDEK, Trgovina, d.d., sedež: Ljubljanska 64, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/00955/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5025567
Člana nadzornega sveta: Lebar Ana in
Samec Vlado, izstopila 24. 2. 1997; Stražar Roman in Zajc Černe Ivanka, vstopila
24. 2. 1997.
Sprememba statuta z dne 24. 2. 1997.
Rg-113462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03346 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu vpisa INTERTRANS, mednarodna
špedicija, d.d., Ljubljana, sedež: Tivolska 50, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01590/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statut d.d. s temile podatki:
Matična št.: 5091802
Člani nadzornega sveta: Kovačič Marija,
Neuman Vida in Krnel Franc, izstopili 10. 5.
1997; Gabrovšek Leopoldina, Neuman Vida in Kerbič Ivan, vstopili 10. 5. 1997.
Sprememba statuta z dne 10. 5. 1997.

Rg-113463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03796 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu vpisa DOMUS-CENTER za dom,
ustvarjalnost, svetovanje, d.d., sedež:
Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5055571
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peklenik Aleš, Ljubljana, Vrhovci c.
XV/8, razrešen in ponovno imenovan 21. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05141 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa Zadružna kmetijska družba,
trgovina, kmetijske storitve in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva
4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12719/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg
13013/94 – spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in datuma pri zastopniku, člane nadzornega sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5498490
Osnovni kapital: 3,626.768 SIT
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga, Ptuj,
z.o.o., Ptuj, Titov trg 12, Zveza zadrug Maribor, z.o.o., Maribor, Partizanska 12/2,
Kmetijska zadruga Lenart, z.o.o., Lenart v
Slovenskih Goricah, Jurovska 1a, ABC
POMURKA, KZ Panonka, z.o.o., Murska
Sobota, Kocljeva 16, Kmetijska zadruga
Slovenska Bistrica, z.o.o., Slovenska Bistrica, Titova 36, Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Laško, Kidričeva 2, Mercator, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga, z.o.o., Mozirje, Cesta na lepo njivo 2, Kmetijska zadruga Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Oplotniška 1, Mercator, KZ Metlika,
z.o.o., Metlika, Cesta IV. brigade 2, Kmetijska zadruga Šmarje, z.o.o., Šmarje pri Jelšah 154, Kmečka zadruga Brežice, z.o.o.,
Brežice, Pod Obzidjem 39, Mercator,
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Sevnica,
Savska 30b, Mercator, Kmetijska zadruga
Črnomelj, z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska
39, Mercator, Kmetijska zadruga Krka,
z.o.o., Novo mesto, Trg komandanta Staneta 10, Mercator, Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, Mercator, Kmetijska zadruga Dobrepolje, z.o.o.,
Videm-Dobrepolje, Videm 36, Kmetijsko
gozdarska zadruga Ljubljana, Ljubljana,
Ižanska 303, Mercator, Kmetijska zadruga
Litija, z.o.o., Litija, Valvazorjev trg 3, Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o., Medvode,
Cesta ob Sori 11, Mercator, Kmetijska zadruga Ribnica, z.o.o., Ribnica na Dolenjskem, Šeškova 15, Kmetijska zadruga Vrhnika, z.o.o., Vrhnika, Cankarjev trg 2, Kmetijska gozdarska zadruga Tržič, z.o.o., Križe
pri Tržiču, Kmetijska gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Kranj, Gasilska 5, Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna, z.o.o., Postojna, Tržaška 45, Zadružna zveza Slovenije, z.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, ki so
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vložile po 50.000 SIT, Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 4, ki je vložila 150.000 SIT, Semenarna izvoz-uvoz, p.o., Ljubljana, Gosposvetska 5, ki je vložila 50.000 SIT, Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, ki je vložila
250.000 SIT, Kmetijska zadruga Goriška
brda, z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9,
Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o., Lendava, Partizanska 5, Kmetijska zadruga Vinakras, z.o.o., Sežana, Sejmiška 1a, Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj,
Trg svobode 12, ki so vložile po 50.000
SIT – vse vstopile 20. 6. 1997, Kmetijska
zadruga Izlake, z.o.o., Izlake 40, Mercator,
Kmetijska zadruga Logatec, z.o.o., Logatec, Tovarniška c. 3, Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o., Cerklje, Toneta Fajfarja 38,
Kmetijsko gozdarska zadruga Sava, z.o.o.,
Lesce, Rožna dolina 50, Gorenjska kmetijska zadruga Naklo, z.o.o., Naklo, Cesta 26.
junija 24, in Kmetijsko gozdarska zadruga,
z.o.o., Škofja Loka, Jegorovo predmestje
21, ki so vložile po 200.000 SIT in vstopile
28. 2. 1992, ter Splošna kmetijska zadruga Panonka z.o.o., Murska Sobota, Markišavska 3, ki je vložila 526.768 SIT in vstopila 24. 5. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frelih Leopold, Rakek, Dovce 9a,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Penko Alojz,
predsednik, Janžekovič Marjan, namestnik
predsednika, Premelč Branko, namestnik
predsednika, Presečnik Andrej, Pirc Mirko,
Pitz Ervin, Roblek Marjan, Škulj Jože in Rajačič Peter, vstopili 24. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja 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; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
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dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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 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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
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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 proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-

ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 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; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04971 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa Vzgojno varstveni zavod Hrastnik, p.o., sedež: Novi log 11a, 1430
Hrastnik, sedež: 1320 Hrastnik, pod vložno št. 1/00295/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5050936
Oseba, pooblaščana za zastopanje: zastopnici Mlinar Bogomir in Mlinarič Tatjana,
razrešeni 31. 8. 1997; zastopnica Pavlič
Slavica, Dol pri Hrastniku, Pod Javorjem
16, imenovana 1. 9. 1997, kot ravnateljica
zastopa zavod brez omejitev.
Rg-113469
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03982 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa LIKO PRIS, podjetje za računalništvo in industrijske sisteme, d.o.o., Vrhnika, Verd, sedež: Verd, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/06552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev, spremembo in
uskladitev dejavnosti in imenovanje članov
nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5303915
Ustanovitelj: LIKO, Lesna industrija Vrhnika, d.d., Vrhnika, Tržaška 28, vstopil
23. 11. 1989, vložil 6,877.218 SIT, odgovornost: ne odgovarja; LEUKHARDT SYSTEMS GMBH, Tuttlingen, Rudolf-Diesel
Strasse 11, Moškon Stanislav in Peteh Jože, izstopili 27. 6. 1997.
Člani nadzornega sveta: Horvat Marija,
Pungerčič Franc-Olomir in Kobal Peter,
vstopili 27. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
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; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-113473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07142 z dne 19. 9. 1997 pri subjektu vpisa REPRO, Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo, trženje in servisiranje računalniške in spremljajoče biro opreme,
d.o.o., sedež: Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/03499/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenika in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5307651
Osnovni kapital: 122,052.650,11 SIT
Ustanovitelji: AVTOTEHNA, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, vstop 6. 12. 1989,
vložek 81,775.357,80 SIT, Hrovat Miran,
Ljubljana,
Šmartinska
109,
vstop
6. 12. 1989, vložek 7,091.266,10 SIT,
VERSUS, Trgovina, posredovanje, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Dergomaška 41, vstop 26. 9. 1996, vložek 7,006,733,40 SIT,
Mihelič Marko, Ljubljana, Cesta v Šmartno
2, vstop 7. 12. 1989, vložek 2,685,161
SIT, Gruntar Činč Mojca, Ljubljana, Podmilščakova 37a, vstop 22. 4. 1994, vložek
5,004.163,60 SIT, Grimšič Franci, Ljubljana, Iška vas 86, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,366,991 SIT, Žabnikar Bojan, Domžale,
Ravnikarjeva 2, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,366.991 SIT, Seliškar Alenka, Ljubljana,
Žigonova, 27, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,366.991 SIT, Bastar Darinka, Ljubljana,
Kranerjeva 1, vstop 7. 12. 1989, vložek
1,366.991 SIT, Cvikl Urška, Ljubljana Šentvid, Prušnikova 29, vstop 7. 12. 1989, vložek 1,366.991 SIT, Kuster Dušan, Višnja
Gora, Zgornja Draga 2, vstop 19. 2. 1991,
vložek 1,366.991 SIT Čelofiga Damjan,
Mengeš, Pot na Dobeno 5a, vstop 22. 4.
1994, vložek 537.032,20 SIT, Vrhovnik
Gregor, Ljubljana, Ogrinčeva 11, vstop
22. 4. 1994, vložek 537.032,20 SIT, in
Willy Maria Charles Hollants, Schilde, Gazelledreef 2, vstop 24. 12. 1996, vložek
9,153.957,90 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo; Badge Bvba, izstop 24. 12.
1994.
Rg-113474
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03779 z dne 18. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29669/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198203
Firma: AVTOTEHNA MBS, trgovska
družba z vozili in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOTEHNA MBS,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Celovška
c. 228
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., Ljubljana, Celovška c. 175, vstop
23. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kocjančič Jordan, Ljubljana, Brilejeva 16, imenovan 23. 6. 1997, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 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 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 trgovi-
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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 gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-113475
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03589 z dne 18. 9. 1997 pri subjektu vpisa RIKO KOMUNALNA OPREMA,
d.d., sedež: Litijska 261, 1261 Ljubljana-Dobrunje, pod vložno št. 1/06104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, članov nadzornega sveta, zastopnika in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5015499
Firma: AVTOTEHNA RIKO, družba za
proizvodnjo komunalne opreme, d.d.
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Skrajšana firma: AVTOTEHNA RIKO, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kamnik Ivan, dipl. ing., razrešen
15. 6. 1997; direktor Kopriva Zdenko,
Škofljica, Zalog pri Škofljici 18, imenovan
16. 6. 1997.
Člana nadzornega sveta: Semen Snežana, Jenull Hinko, Klement Roman, Bole Stanislav in Jager Anton, izstopili 13. 6. 1997;
Kocjančič Jordan in Bajuk Janez, vstopila
13. 6. 1997.
Dejavnost, izbrisana 18. 9. 1997: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov.
Sprememba statuta z dne 11. 6. 1997.
Rg-113477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00946 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA STIČNA, p.o.,
sedež: C. II. grupe odredov 3, 1295 Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/18715/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5623677
Ustanoviteljica: Občina Grosuplje, izstop
31. 12. 1994; Občina Ivančna Gorica,
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, vstop
31. 12. 1994, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-113478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03942 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MIZARSTVO MORAVČE, izdelava in popravilo lesenih predmetov, d.
o.o., sedež: Trg svobode 8a, 1251 Moravče, pod vložno št. 1/01011/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča podelitev prokure s temile podatki:
Matična št.: 5157676
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Kraševec Anita, Ljubljana, Zaloška
cesta 83, imenovana 1. 7. 1997.
Rg-113480
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03527 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa IGMAT, inštitut za gradbene
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materiale, d.o.o., Slovenčeva 22, Ljubljana, sedež: Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/12677/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5498503
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 6. 1997.
Rg-113481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03772 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa DELO, časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5096049
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba statuta z dne 27. 6. 1997.
Rg-113482
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04154 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa AX, elektronika, d.o.o., Ljubljana, sedež: C. XVIII/1, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/07503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg 3288/95 – spremembo
ustanoviteljev in delež s temile podatki:
Matična št.: 5393841
Osnovni kapital: 2,477.000 SIT
Ustanovitelj: Mikelj Jurij, Petrovče 180,
vstop 25. 5. 1995, vložek 607.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02467 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MEGATREND ŠKODA & CO.,
trgovina, investicije, consulting, finančni inženiring in zastopanje, d.n.o., sedež: Skojevska 12, 1260 Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/15386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo ustanovitelja, osnovnega kapitala in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5554624
Firma: MEGATREND, finančni consulting, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MEGATREND, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Urh 7
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Djilas Miroslav, vstopil
31. 3. 1997, vložil 1,141.600 SIT, in Škoda Djilas Alenka, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o., 31. 3. 1997, vložila 360.400
SIT, oba iz Ljubljane, cesta na Urh 7, odgovornost: ne odgovarjata; Škoda Irena Katja,
izstopila 31. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 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 tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
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na na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 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 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113484
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03365 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MOBITEL, telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Podružnica Maribor, sedež: Heroja Šaranoviča 23, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/13447/02 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5524598004
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-113485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03366 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MOBITEL, telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Podružnica Nova Gorica, sedež: Vipavska
cesta 13, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/13447/03 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5524598002
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
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nah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-113486
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03367 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MOBITEL, telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, Podružnica Kranj, sedež: Koroška cesta 27,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/13447/04
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5524598003
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
Rg-113487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04524 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa ŽIMA, tovarna ščetk, d.d.,
Ljubljana, sedež: Trpinčeva 108, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00125/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5048788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kastelic Janez, razrešen 28. 7.
1997; zastopnica Simončič Saša, Ljubljana, Herbersteinova ulica 29, imenovana
28. 7. 1997 za vršilko dolžnosti direktorja.
Rg-113488
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07248 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa MAR.TAD., d.o.o., proizvodno
in trgovinsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Pod Klancem 9a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23379/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo deleža in spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5793084
Ustanovitelji: Mihič Marko in Mihič Tadeja, oba iz Ljubljane, Pod Klancem 9a, vstopila 6. 1. 1993, vložila po 600.600 SIT, ter
MAR.TAD., d.o.o., Ljubljana, vstopil 20. 12.
1996, vložil 300.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo

Stran

2788 / Št. 26 / 2. 4. 1998

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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
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no 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1997.
Rg-113489
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04344 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA
LJUBLJANA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5524725
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Gojko, in zastopnik Meglič
Franc, razrešena 15. 6. 1997; direktor Tomič Mavricij, Miren pri Novi Gorici, Miren
5d, imenovan 16. 6. 1997, zastopa družbo
z omejitvijo, da mora pridobiti predhodno
soglasje družbenika za: sklenitev poslov, kadar vrednost posla presega znesek

2,000.000 SIT; vse posle, ki konstituirajo
za družbo obveznost, ki presega vrednost
2,000.000 SIT v zvezi z nakupom ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali dajanjem
posojil, dajanjem garancij, hipotekarnih ali
kakršnihkoli jamstev za obveznosti družbe
in drugih oseb; sklepanje leasing pogodb
ali pogodb o dolgoročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo na pravice industrijske lastnine, ustanavljanje podružnic in družb hčera, nakupe poslovnega
deleža/delnic drugih podjetij, uvajanje novih proizvodov in dejavnosti ali opustitev dosedanjih; imenovanje delavcev s posebnimi
pooblastili.
Rg-113490
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04930 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa O.D.M. INŽENIRING, podjetje
za proizvodnjo opreme delovnih mest,
d.o.o., sedež: Stegne 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča nadomestni sklep Srg
3309/95 – spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5664187
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 5. 1995.
Rg-113491
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03408 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa RAZVOJNA DRUŽBA, d.d., razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št.1/15842/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo datuma pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5556724
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koliševski Mitre, Ljubljana, Grablovičeva 30, razrešen in ponovno imenovan
10. 6. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05000 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa KARLIN TEAM, Trgovsko in
servisno podjetje, d.n.o., Ljubljana, sedež: Wolfova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18549/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
6471/96 – spremembo firme, deležev in
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o. s temile
podatki:
Matična št.: 5662125
Firma: KATEM, Servisne in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KATEM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Karlin Uroš in Karlin Irena,
oba iz Ljubljane, Wolfova 3, izstopila iz
d.n.o. in vstopila v d.o.o. 5. 12. 1996, vlo-
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žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, 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;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 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 kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
64200 Telekomunikacije; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil 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 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-113493
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02543 z dne 16. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29664/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 1194321
Firma: HAFI INŽENIRING, trgovina,
servis, d.d.
Skrajšana firma: HAFI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bitenca 68
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: HIH HAFI HOLDING
AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, Landstrasse 36, vložil 2,880.000 SIT, SAS HAFI INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT,
Vaduz, Aeulestrasse 45, vložil 30.000 SIT,
HAFI
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H., Feldkirch, Muehlertorplatz 4-6, vložil 30.000 SIT, HAFI ENGINEERING & CONSULTING GESELLSCHAFT M.B.H., Feldkirch, Meuelhelrtroplatz 4-6, vložil 30.000
SIT, in HAFI PROJECT & TECHNOLOGY
GMBH, Feldkirch, Muehlelrtorplatz 4-6, vložil 30.000 SIT – vstopili 16. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Prohinar Gorazd, Brezovica, Log, Cesta v Lipovce 27, in prokurist Hoeller Walter
Andreas, Sulz-a, Avstrija, Muesinenstr. 52,
imenovana 16. 4. 1997.
Člana nadzornega sveta: Armin Alfons
Hotz in Markus Josef Visintainer, vstopila
16. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1997: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih 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 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 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
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nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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
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z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 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 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.
Rg-113494
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00094 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu vpisa STTIM, računovodske storitve, d.o.o., sedež: Vodenska cesta 49,
1420
Trbovlje,
pod
vložno
št. 1/14814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5563364
Firma: STTIM, proizvodnja, računovodske storitve in svetovanje, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mervar Aleksander, razrešen 31. 12.
1996; zastopnik Goljuf Leopold, Trbovlje,
Trg svobode 32, imenovan 31. 12. 1996,
kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega 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 kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
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nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 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 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 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 tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 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;
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; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v

najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-113495
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03759 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa SNEŽNIK, javno podjetje za
proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska
Reka, sedež: Kočevska Reka 40, 1338
Kočevska
Reka,
pod
vložno
št. 1/20563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnika, spremembo in uskladitev dejavnosti ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5699169
Firma: SNEŽNIK, javno podjetje za
proizvodnjo in storitve, d.d.
Skrajšana firma: SNEŽNIK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 559,596.000 SIT
Ustanovitelji: Izvršni svet Skupščine SRS,
izstopil 24. 4. 1997; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, vložil 78,317.000 SIT, Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vložil 16,788.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 22, vložil 16,788.000
SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili
33,576.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 22,410.000 SIT, in Republika
Slovenija, Ljubljana, vložila 391.717.000
SIT – vstopili 24. 4. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Peskar Janez, Ljubljana, Polje, Zaloška 222e,
razrešen 15. 5. 1997 kot direktor in imenovan 16. 5. 1997 za zastopnika, ki kot začasni direktor zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Nerad Igor, Ficko Stanislav, Pivk Miro, Vladimirov Niko,
Kocjančič Marko in Klepac Ljubo, vstopili
24. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1421
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Pridobivanje gramoza in peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1561 Mlinarstvo; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
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 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 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; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 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 najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 75251 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
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javnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi
soglasja
agencije
št.
LP
1261/1143-1997/BS z dne 23. 6. 1997.
Rg-113496
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01688 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež:
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in spremembo deležev s temile podatki:
Matična št.: 5269652
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 19a
Osnovni kapital: 369,127.724,20 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 17. 2.
1994, vložek 369,127.724,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-113497
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06123 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA CLAAS, d.d., sedež: Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5540593
Člani nadzornega sveta: Nemec Viljem,
Melavc Dane, Jakša Franc, Butinar Peter in
Seliškar Anton, vstopili 30. 5. 1994.
Dejavnost, vpisana 15. 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 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 trgovi-
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ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.
Rg-113498
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04623 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, sedež: Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01667/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča zastavne pravice s temile podatki:
Matična št.: 5025869
1. Vpiše se zastavna pravica na delu poslovnega deleža v višini 50 % družbenika
SUKNO, TEKSTILNO PODJETJE ZAPUŽE,
d.o.o., Zapuže 10a, Begunje na Gorenjskem, vpisanem pod zap. št. 106, v korist
zastavnega upnika Geoplin, d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
6,364.584,27 SIT z obrestmi in dospelostjo, ki izhaja iz zgoraj navedene pogodbe o
zastavi poslovnega deleža z dne 31. 5.
1995.
2. Vpiše se zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika TITAN, TOVARNA
KOVINSKIH IZDELKOV IN LIVARNA KAMNIK, p.o., Kovinarska 28, Kamnik, vpisa-
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nem pod zap. št. 109, v korist zastavnega
upnika GEOPLIN, d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve 9,520.214,01
SIT z obrestmi in dospelostjo, ki izhajajo iz
zgoraj navedene pogodbe o zastavi poslovnega deleža z dne 29. 5. 1995.
3. Vpiše se zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika STEKLARNA
HRASTNIK, p.o., C. 1. maja 14, 1430
Hrastnik, vpisanem pod zap. št. 95, v korist
zastavnega upnika Geoplin, d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
99,999.639,04 SITz obrestmi in dospelostjo, ki izhajajo iz zgoraj navedene pogodbe o
zastavi poslovnega deleža z dne 31. 5.
1995.
4. Vpiše se zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA, p.o.,
Sladki vrh, Sladki vrh 1, vpisanem pod zap.
št. 74, v korist zastavnega upnika Geoplin,
d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve 236,635.201,30 SIT z obrestmi in
dospelostjo, ki izhajajo iz zgoraj navedene
pogodbe o zastavi poslovnega deleža z dne
31. 5. 1995.
5. Vpiše se zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika OPEKARNA NOVO
MESTO, d.o.o., Zalog 21, 8000 Novo mesto, vpisanem pod zap. št. 72, v korist zastavnega upnika Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
za
zavarovanje
denarne
terjatve
14,109.372,42 SIT z obrestmi in dospelostjo, ki izhajajo iz zgoraj navedene pogodbe o zastavi poslovnega deleža z dne 23. 5.
1995.
6. Vpiše se zastavna pravica na delu poslovnega deleža v višini 25,81 % družbenika SALONIT ANHOVO – HOLDING, p.o.,
Anhovo, Vojkova 1, Anhovo, vpisanem pod
zap. št. 85, v korist zastavnega upnika Geoplin, d.o.o., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve 230,363.565,40 SIT z
obrestmi in dospelostjo, ki izhajajo iz zgoraj
navedene pogodbe o zastavi poslovnega
deleža z dne 26. 9. 1995.
Rg-113499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03565 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa HOJA, Galanterija Podpeč,
d.o.o., Podpeč 53, 1352 Preserje, sedež: Podpeč 53, 1352 Preserje, pod vložno št. 1/10981/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, tipa zastopnika in deležev, člane nadzornega sveta in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5459753
Firma: HOJA GALANTERIJA PODPEČ,
proizvodnja lesene galanterije, d.d.
Skrajšana firma: HOJA GALANTERIJA
PODPEČ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 162,580.000 SIT
Ustanovitelji: HOJA, Predelava lesa,
p.o., izstopila 6. 5. 1997; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 37,822.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
16,528.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 26,367.000 SIT,

udeleženci interne razdelitve po seznamu,
vložili 30,984.000 SIT, in udeleženci notranjega odkupa po seznamu, vložili
51,149.000 SIT – vstopili 6. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zupan Avgust, Ljubljana, Za vasjo 33, razrešen 6. 5. 1997 kot direktor in imenovan za
zastopnika (začasna uprava), ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Šuštar Bojan,
Bambič Matevž, Župevec Bojan, Brolih Janko in Svete Lado, vstopili 6. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2222 Drugo tiskarstvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
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kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. Lp 1132/531 –
1997/IJS-TJ z dne 18. 6. 1997.
Rg-113501
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04640 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa KOLINSKA, prehrambena industrija, d.d., sedež: Šmartinska c. 30,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/00275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5132614
Član nadzornega sveta: Belingar Štefan,
izstopil 25. 7. 1997; Golubič Miroslav, vstopil 25. 7. 1997.
Rg-113502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04159 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa VALKARTON, podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona, d.d., sedež: Tržaška cesta 1, 1370
Logatec, pod vložno št. 1/06439/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5039860
Oseba, pooblaščena za zastopanje: generalni direktor Jerina Franc, Logatec, Gorenjska cesta 11b, ki od 2. 7. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Cukrov Tomislav, Može Adolf, Kokalj Jakob, Ilenič Anton
in Čuk Alojz, izstopili 30. 6. 1997; Androjna
Roman, Kebrič Ivan in Gregorič Marjan,
vstopili 30. 6. 1997, ter Jaklič Ana in Dodič
Roman, vstopila 24. 6. 1997.
Rg-113503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01667 z dne 12. 9. 1997 pri subjektu vpisa RADIO SPK, Družba za radiodifuzno dejavnost in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 13, sedež: Kotnikova 13, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5854547
Firma: RADIO SPK, Družba za radiodifuzno dejavnost in marketing, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 78
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lužar Ferdo, razrešen 25. 9. 1996;
direktor Dular Uroš, Novo mesto, Pod Trško
goro 52, imenovan 25. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-113504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00704 z dne 11. 9. 1997 pri sub-

jektu vpisa LERONA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., LAIS, storitveno podjetje, k.d., sedež: Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28829/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo
naslova, ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5986079
Firma: Z.L. FINANCE, finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: Z.L., FINANCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Spasenić Zoran, Ljubljana,
Lepi pot 4, vstopil 29. 1. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; LERONA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
in Zajc Andrej, izstopila 29. 1. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 29. 1. 1997;
direktor Spasenić Zoran, imenovan 29. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04828 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa LESNINA FINANCE, finančno
svetovanje in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, sedež:
Parmova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zastavitev poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5236886
Na podlagi notarskega zapisa zastavne
pogodbe z dne 28. 7. 1995 opr. št. SV
35/95 se pri vložni št. 1/3781/00 vpiše
zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika – zastavitelja LESNINA INTERLES,
p.o., Ljubljana, Dunajska 21, v korist zastavnega upnika LESNINA FINANCE,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53, za zavarovanje denarne terjatve SIT 234,504.437,30
(z besedo: dvestoštiriintrideset milijonov petstoštiritisoč štiristosedemintrideset tolarjev
30/100) s pp po sklepu VIII Ig 1/93-5 z
dne 27. 1. 1993, TS Ljubljana, E Ljubljana.
Rg-113506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05758 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa PRIMIS, biro za urbanizem,
projektiranje in inženiring, Vrhnika, d.d.,
sedež: Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/01599/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5166802
Člana nadzornega sveta: Vintar Igor in
Alaševič Dragan, izstopila 28. 10. 1996;
Frelih Igor in Gutnik Lilijana, vstopila 28. 10.
1996.
Rg-113507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03937 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa POZAVAROVALNICA SAVA,
d.d., sedež: Miklošičeva 19, 1000
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Ljubljana, pod vložno št. 1/01413/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5063825
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska
c. 56
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 660 Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja; 672 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Sprememba statuta z dne 1. 7. 1997.
Rg-113508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00703 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa LERONA, TRGOVSKO PODJETJE, d.o.o., & CO., podjetje za posredovanje, k.d., sedež: Gerbičeva 10,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/28830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5986052
Firma: LAKŠMI, finančni inženiring,
d.o.o.
Skrajšana firma. LAKŠMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Spasenić Goran, Ljubljana,
Bilečanska 5, vstopil 29. 1. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; LERONA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
in Zajc Andrej, izstopila 29. 1. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zajc Andrej, razrešen 19. 1. 1997;
direktor Spasenić Goran, imenovan 19. 1.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113509
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04377 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inženiring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5005957
Dejavnost, vpisana 11. 9. 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 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
inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 74201 Geodetsko, geološko,
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geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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.
Sprememba statuta z dne 24. 4. 1997.
Rg-113510
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03768 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE,
LJUBLJANA, p.o., sedež: Streliška ulica
12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00945/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in datuma pri zastopniku,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5006287
Firma:
GOSTINSKO
PODJETJE
LJUBLJANA, d.d.
Pravnoor. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 436,170.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, vložil 223.411.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložil 43,617.000 SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 43,617.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 70,140.000 SIT, in udeleženci
notranjega
odkupa,
vložili
55,385.000 SIT – vstopili 7. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Modrijan Aleksander, Ljubljana, Koblarjeva 13, razrešen in ponovno imenovan
29. 5. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Koprivnikar Tone, Strlekar Ana, Vodopivec Vinko in Gončin Radana, vstopili 7. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 551
Dejavnost hotelov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 01136/00738
– 1997/GV z dne 26. 6. 1997.
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Rg-113511
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04928 z dne 10. 9. 1997 pri subjektu vpisa ALP METAL, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Cilenškova 28, sedež: Cilenškova 28,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/23210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg 1962/97
– pripojitev Trading Alpmetal, spremembo
ustanoviteljev, deležev in osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5840783
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Jože, izstop
13. 11. 1996; Grgič Boris, izstop 28. 11.
1996, in Bratun Silva, izstop 3. 12. 1996,
Bratun Marko, Ljubljana, Trebinjska 1, vstop 18. 5. 1993, vložek 3,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pripojitev Trading Alpmetal, d.o.o., Ljubljana, (1/27547/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 3. 1997.
Rg-113512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03044 z dne 10. 9. 1997 pri subjektu vpisa JATA, Proizvodna in trgovska
družba, d.d., sedež: Hladilniška 34, 1260
Ljubljana-Polje,
pod
vložno
št. 1/03726/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nadzornega sveta
in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5100232
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Trobevšek Janez, razrešen 31. 5.
1997; član uprave Vrzič Sašo, Ljubljana Polje, Avgustinčičeva 37, imenovan 1. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Član nadzornega sveta: Trobevšek Janez, predsednik, vstopil 1. 6. 1997; Kranjec Stane, predsednik, izstopil 31. 5.
1997.
Rg-113513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00482 z dne 10. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29639/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1125699
Firma: DRUŽBA ZA INVESTICIJE IN
RAZVOJ, Grosuplje, d.o.o., Grosuplje,
Kolodvorska 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Kolodvorska 2
Osnovni kapital: 16,520.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Grosuplje, Grosuplje, Kolodvorska 2, vložila 2,000.000 SIT,
Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje, d.o.o., Grosuplje, Taborska c. 3, vložil 1,850.000 SIT, EPG Elektrotehniško podjetje, d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9, vložilo 1,850.000 SIT, Obrtna zadruga Magro, z.o.o., Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 1b, vložila 1,850.000 SIT,
Komunalne gradnje, d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 7, vložile 1,850.000 SIT, ROSI
ZGONC, d.o.o., Ljubljana, Eiprova 11, vložila 1,850.000 SIT, ABC TABOR, Trgovska
družba, d.d., Grosuplje, Adamičeva 14,

vložila 1,850.000 SIT, Predalič Silva, Grosuplje, Brinje I/55, vložila 1,000.000 SIT,
Javornik Barbara, Krka 27, vložila 360.000
SIT, Zupančič Leon, Grosuplje, Metelkov
dvor 11, vložil 300.000 SIT, Kogovšek Anton, Grosuplje, Pod hribom c. III/3, vložil
280.000 SIT, Bukovšek Jožef, Grosuplje,
Perovo 42, vložil 270.000 SIT, Miklič Marjan, Grosuplje, Malo Mlačevo 28, vložil
270.000 SIT, Grošnik Jožef, Grosuplje,
Pod gozdom cesta III/24, vložil 270.000
SIT, Likovič Angelca, Grosuplje, Kovačičeva 7, vložila 270.000 SIT, Zupančič Roman, Grosuplje, Ob Grosupeljščici 5, vložil
200.000 SIT, in Marolt Jožef, Turjak, Škocjan 21, vložil 200.000 SIT – vstopili 3. 12.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Marolt Jožef, imenovan 3. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Javornik Majda,
Ahlin Marjan in Miklavčič Jože, vstopili
3. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-113514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03036 z dne 10. 9. 1997 pri subjektu vpisa PROSVETNI DELAVEC, družba za opravljanje založniške, časopisno-založniške, informativne in propagandne dejavnosti, delniška družba, Poljanski nasip 28, Ljubljana, sedež:
Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00162/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5147557
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šimenc Stanko, Kranj, Valjavčeva 4, razrešen
14. 5. 1997 kot direktor in imenovan za
predsednika uprave; Kunej Marija Ana, Ljubljana, Jakšičeva 3, razrešena 14. 5. 1997
kot zastopnica in imenovana za članico uprave, ki zastopa in predstavlja družbo le skupno z drugo članico in predsednikom uprave
hkrati, v mejah pooblastil, ki jih določa poslovnik o delu uprave, ter članica uprave
Nered Vida, Ljubljana, Jakšičeva 3, imenovana 14. 5. 1997, ki zastopa in predstavlja
družbo le skupno z drugo članico in predsednikom uprave hkrati, v mejah pooblastil,
ki jih določa poslovnik o delu uprave.
Rg-113516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04196 z dne 14. 10. 1997 pri subjektu vpisa SI-JA, trgovina, zastopanje,
storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana,
Jeranova 2, sedež: Jeranova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25288/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, družbenikov in kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5834406
Firma: SI-JA, trgovina, zastopanje, storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva ulica 45
Osnovni kapital: 6,004.600 SIT
Ustanovitelji: Činkole Marija, Ljubljana,
Vojkova cesta 77, Kržišnik Zvonka, Kresnice, Vernek 10, in Mikulan Amalija, Ljubljana, Parmova ulica 24, vstopili 27. 6. 1997,
vložili po 1,501.150 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih 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.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-

izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih 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 stavbnega 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; trgovina 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
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napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 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; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
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; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
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Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 6. 1997.
Rg-113517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04138 z dne 14. 10. 1997 pri subjektu vpisa BIRO ES, Podjetje za inženiring in projektiranje elektro in strojnih
instalacij, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c. 51a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03388/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in firme ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5326621
Firma: BIRO ES, d.o.o., Podjetje za
projektiranje in tehnično svetovanje,
Ljubljana
Skrajšana firma: BIRO ES, d.o.o.
Ustanovitelji: Vrhunc Jože, Ljubljana, Tržaška 121, vložil 480.000 SIT, Drašler Viktor, Borovnica, Bratov Mivšek 32, vložil
480.000 SIT, Moškrič Matjaž, Ljubljana, C.
II. Gorenjskih odredov 49, vložil 460.000
SIT, Gomol Miran, Ljubljana, Slovenčeva
133, vložil 420.000 SIT, in Založnik Sašo,
Ljubljana, Ul. borca Petra 2, vložil 160.000
SIT – vstopili 25. 5. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo; Repanšek Peter in Pavlica Milan, izstopila 8. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
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Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92512 Dejavnost arhivov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1997.
Rg-113519
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04355 z dne 13. 10. 1997 pri subjektu vpisa PORSCHE LEASING SLO,
d.o.o., leasing in posredovanje, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča odpoklic nadzornega sveta in
razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5903017
Člani nadzornega sveta: Preinerstorfer
Josef, Windisch Norbert, Wienerroither Martin in Schindecker Walter, so izstopili 8. 4.
1997.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1997.
Rg-113521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05372 z dne 13. 10. 1997 pri subjektu vpisa FENE, računalništvo in storitve, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 406,
Lavrica, 1291 Škofljica, pod vložno
št. 1/28421/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5966663
Firma: VITEL, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VITEL, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova ulica 18
Ustanovitelja: Ferjan Matej in Nebec
Uroš, izstopila 4. 9. 1997; Lihtenvalner
Aleš, Ljubljana, Trebinjska ulica 8, in Verdel
Veronika, Ljubljana, Pražakova ulica 18,
vstopila 4. 6. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Ferjan Matej in Nebec Uroš, razrešena 4. 9. 1997; direktor Lihtenvalner Aleš,
ki zastopa družbo brez omejitev, in zastopnica Verdel Veronika, ki zastopa družbo brez
omejitev kot pomočnica direktorja, imenovana 4. 6. 1997.
Dejavnost, izbrisana 13. 10. 1997: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 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
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 281 Pro-

izvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 283 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja jeklenih 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.; 297 Proizvodnja gospodinjskih aparatov in naprav; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 316 Proizvodnja druge električne opreme; 321 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna
gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
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govino, navigacijo; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 642
Telekomunikacije; 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 746 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997:
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogreva-

nje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
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 specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 9. 1997.
Rg-113523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04129 z dne 9. 10. 1997 pri subjektu vpisa GRADBENIŠTVO MASNIKOSA &
CO, d.n.o., sedež: Zg. Pirniče 90b, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/28974/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1124129
Sedež: 1215 Medvode, Zg. Pirniče 92.
Rg-113525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04225 z dne 9. 10. 1997 pri subjektu vpisa SPOKS, težka gradbena mehanizacija, d.o.o., sedež: Grahovo 65,
5242
Grahovo,
pod
vložno
št. 1/14688/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5878071
Sedež: 1384 Grahovo, Grahovo 70.
Rg-113526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04354 z dne 9. 10. 1997 pri subjektu vpisa ACTACART BAJT, izdelava izsekovalnih orodij, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 52, 1381 Rakek, pod vložno
št. 1/28315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5958474
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 7. 1997.
Rg-113528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05331 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu vpisa AGENCIJA ZA MANAGEMENT,
TOP MANAGEMENT CLUB, d.o.o., podjetje za razvoj, organizacijo, management, akvizicijo in trženje s klubsko dejavnostjo, Ljubljana, Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07652/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljic, zastopnika, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5499224
Firma: AGENCIJA ZA MANAGEMENT,
Družba za podjetniško svetovanje, management in dopolnilno izobraževanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA ZA MANAGEMENT, d.o.o.
Ustanoviteljica: Štucin Antonija, izstopila
12. 9. 1997; Štucin Irena, Škofja Loka,
Podlubnik 58, vstopila 12. 9. 1997, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Štucin Antonija, razrešena 12. 9.
1997; direktorica Štucin Irena, imenovana
12. 9. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje
pisarniške 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 bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 9. 1997.
Rg-113530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05364 z dne 8. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215671
Firma: CEBORT, transport, trgovina,
gostinstvo, storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: CEBORT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brdnikova 13b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trobec Gregor, Ljubljana,
Brdnikova ulica 13, vstop 4. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trobec Gregor, imenovan 4. 9.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 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 tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
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zatorjev potovanj; 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
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-113531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05368 z dne 8. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29766/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 12156988
Firma: BMF, Poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BMF, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bohnec Marjetka in Bohnec Franc, oba iz Ljubljane, Nadgoriška cesta 10, vstopila 17. 9. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Bohnec Marjetka in direktor Bohnec Franc, ki zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 17. 9. 1997.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v 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 dru-

gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami.
Rg-113532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04939 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu vpisa DONIT – STRANSKE DEJAVNOSTI, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, Cesta
komandanta Staneta 38, sedež: Cesta
komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/22947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5752426
Osnovni kapital: 119,820.296,58 SIT
Ustanovitelj: DONIT, Kemična industrija,
d.d. – v likvidaciji, Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vstop 5. 5. 1993, vložek
119,820.296,58 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05383 z dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa EUROPAPIER, trgovsko podjetje s papirjem, d.o.o., Medvode, sedež:
Ladja 10, 1215 Medvode, pod vložno
št.1/21350/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5701228
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Potočnik Igor, Ljubljana, Dvoržakova
ulica 11, imenovan 29. 11. 1994, zastopa
družbo samostojno, brez predhodnega pisnega soglasja družbenikov pa ne sme
opravljati naslednjih poslov: a) odtujitev in
obremenitev vloženega premoženja, udeležbe in podjetij (obratov); b) ustanovitev in
ukinitev podružnic in obratov; c) investicije,
katerih vrsto, obseg in porabo sprejeti letni
budget ne pokriva; d) navezava in prekinitev
obstoječih bančnih zvez; e) dajanje posojil
in kreditov, ki spadajo k navedenemu poslovnemu življenju; f) prevzem garancij in
drugih jamstev; g) obljuba udeležbe na dobičku in/ali prometu; h) obljuba pokojnine
in drugih prostovoljnih socialnih storitev, kakor tudi sklenitev, sprememba in razveza
dogovorov z delodajalci; i) podelitev in preklic prokure in drugih pooblastil v poslovanju; j) dobavni, prodajni in drugi sporazumi
s podjetji, na katerih so družbeniki udeleženi; k) imenovanje članov organov v sestrskih
družbah in družbah z udeležbo družbe.
Rg-113534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05403 z dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa GREBENC “BELLT” IN
DRUŽBENIK, finančno in računovodsko
svetovanje, d.n.o., sedež: Podpeč 8b,
1352 Ljubljana-Preserje, pod vložno
št. 1/13622/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenic in poob-
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lastil ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5525675
Ustanoviteljica: Grebenc Ljubica, izstop
17. 9. 1997; Keber Dolores, Volčja draga
10b, vstop 17. 9. 1997, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Grebenc Ljubica, razrešena 17. 9.
1997; družbenica Keber Dolores, imenovana 17. 9. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 9. 1997.
Rg-113535
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05327 z dne 7. 10. 1997 pri subjektu vpisa KOVINOPLASTIKA BEVC, podjetje za predelavo plastičnih mas in
umetnih smol, d.o.o., Kamnik, sedež: Vegova 2a, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/14444/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5544190
Ustanovitelj: Bevc Marijan, izstop 18. 9.
1997; Bevc Janez, Kamnik, Vegova 2a, vstop 13. 12. 1991, vložek 5,848.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bevc Marijan, razrešen 18. 9. 1997;
Bevc Janez, razrešen 18. 9. 1997 kot družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Pro-

izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 9. 1997.
Rg-113536
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05384 z dne 7. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29762/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215728
Firma: M & S ŠKRBEC IN ZUPANČIČ,
podjetje za trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: M & S ŠKRBEC IN
ZUPANČIČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika. družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 29
Ustanovitelja: Škrbec Miran, Ljubljana,
Vidičeva 22a, in Zupančič Saša, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 29, vstopila 24. 9.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Škrbec Miran in Zupančič Saša, imenovana 24. 9. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
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delki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-113544
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04360 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa TRADIMEX, podjetje za trgovino, proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., Dimičeva 16, Ljubljana, sedež: Dimičeva
16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo družbenika s temile
podatki:
Matična št.: 5556155
Ustanovitelj: Trajanov Gorgi, Idrija, Triglavska 17, vstop 5. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božović Periša in Abram Igor, izstopila 21. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi 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
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
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7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1997.
Rg-113545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04214 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa TELEWEGA, Podjetje za nabavo, montažo, servisiranje in trgovino,
d.o.o., Dobrova, sedež: Gabrje 44, 1356
Dobrova pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/05369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, deleža, sedeža in akta ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5346061
Sedež: 1256 Dobrova pri Ljubljani,
Gabrje 60
Ustanovitelj: Kopač Florjan, izstop 4. 7.
1997; Guzelj Janez, Dobrova, Gabrje 60,
vstop 10. 1. 1990, vložek 1,789.540 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 7. 1997.
Rg-113546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04141 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa NADA, podjetje za gradbeništvo, montažo in trgovino, Kamnik, d.o.o.,
sedež: Novi trg 32a, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/06173/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in deležev ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5350808
Osnovni kapital: 6,748.790,63 SIT
Ustanovitelja: Jeglič Anica, izstopila
30. 6. 1997; Jeglič Roman, vložil
4,499.193,75 SIT, in Jeglič Janez, vložil
2,249.596,88 SIT, oba iz Kamnika, Novi
trg 32a, vstopila 26. 3. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
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nega pohištva; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1997.
Rg-113547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04180 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa FIGURA, d.o.o., proizvodno –
prodajno podjetje, Maistrova 16, Kamnik, sedež: Maistrova 16, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/22875/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
firme s temile podatki:
Matična št.: 5804353
Firma: FIGURA, d.o.o., proizvodno –
prodajno podjetje, Medvode 25, Kamnik
Skrajšana firma: FIGURA, d.o.o., Medvedova 25, Kamnik
Sedež: 1240 Kamnik, Medvedova 25.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 7. 1997.
Rg-113548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04452 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa KRISMA, družba za promet z
graniti, kamni, keramiko, kristalom, naravnim in umetnim kamnom ter izdelki
iz njih, d.o.o., sedež: Dunajska 106,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02923/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5302609
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška
280.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 7. 1997.
Rg-113549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04398 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa PETER HRIBAR, d.o.o., podjetje za proizvodnjo tekstilne konfekcije, sedež: Sveti Vid 27, 1380 Cerknica,
pod vložno št. 1/11743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5470641
Firma: PETREX INTERNATIONAL, podjetje za proizvodnjo tekstilne konfekcije
in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PETREX INTERNATIONAL, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1997.
Rg-113550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04321 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa HYLA TRADE, zastopanje,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 9a, 1231 Ljubljana-Črnuče, pod
vložno št. 1/25727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5860458
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Pot k
sejmišču 35.
Rg-113551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04324 z dne 1. 10. 1997 pri subjektu vpisa HYLA, Proizvodnja, razvoj in
trgovina, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Brnčičeva 9a, sedež: Brnčičeva 9a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Firma: HYLA, Proizvodnja, razvoj in trgovina, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Pot k
sejmišču 35
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Pot k
sejmišču 35.
Rg-113554
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05360 z dne 1. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29736/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215655
Firma: ILCO TRADE, Storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: ILCO TRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pražakova 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Levstik Igor, Ljubljana, Majde Vrhovnikove 32, vstop 25. 9. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Levstik Igor, imenovan 25. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-

novrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03397 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu vpisa INTEGRA CO., d.o.o., trgovina
& inženiring, sedež: Goričane 39, 1215
Medvode, pod vložno št. 1/11489/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, zastopnika, firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5517311
Firma: INTEGRA COLOURS, trgovina
in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INTEGRA COLOURS,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1215 Ljubljana, Dunajska 113
Ustanoviteljica: Žnidaršič Janko, izstop
10. 6. 1997; Plešec Nevenka, Medvode,
Kalanova ul. 21, vstop 10. 6. 1997, vložek
1,508.832 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žnidaršič Janko, razrešen 10. 6.
1997; direktorica Plešec Nevenka, imenovana 10. 6. 1997.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 6. 1997.
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Ustanovitelj: L’OREAL S.A., Pariz, 14 rue
Royale, vstop 11. 7. 1997, vložek
27,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Biffl dr. Hans, Dunaj, Eroicagasse
8/3, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Tekavec Simoni Karmen, Ljubljana, Grablovičeva ulica 40, imenovana
11. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-113557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04442 z dne 15. 10. 1997 pri subjektu vpisa COMESA, Družba z omejeno
odgovornostjo za notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Pleteršnikova
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25615/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5848555
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnica Weber Elke mag. in prokurist Bajc
Matjaž, razrešena 31. 7. 1997; skupna prokuristka Arsović Nataša, Ljubljana, Celovška
cesta 185, in Bizjak Miran, Šempeter pri
Gorici, Bratuževa ulica 12, ter direktor Kvasnicka Helmut, Dunaj, Laborweg 8, imenovani 31. 7. 1997.

Rg-113559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04659 z dne 20. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213415
Firma: SAVAINVEST, podjetje za poslovno svetovanje, investiranje in upravljanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVAINVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cankarjevo
nabrežje 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GRABOPLAST TEKSTIL-EX
MUBORGIARTO RESZVENYTARSASAG,
Gyoer, Fehervari U. 16b, vstop 5. 8. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Samardžija Marino, Ljubljana, Ob žici
7, ki zastopa družbo le skupaj s prokuristom, sam pa lahko zastopa družbo v zvezi
z obratovalnimi stroški in pri nakupu delnic,
pri čemer je potrebno predhodno soglasje
prokurista glede uskladitve cen, ter prokurist Szollosi Miklos, dr., Gyor, Zombor 5,
imenovan 5. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-113558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04487 z dne 26. 8. 1997 pod št.
vložka 1/29585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213245
Firma: LORCOS, kozmetika, d.o.o.
Skrajšana firma: LORCOS, kozmetika,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Stoženska 2
Osnovni kapital: 27,000.000 SIT

Rg-113561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02427 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa AB PLATE – ARNEŽ & CO,
podjetje za poslovanje s plastiko in tekstilom, d.n.o., Domžale, sedež: Spodnje
Jarše 14, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/10184/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter preoblikovanje iz d.n.o v družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5565596
Firma: AB PLATE, podjetje za poslovanje s plastiko in tekstilom, d.o.o.
Skrajšana firma: AB PLATE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Jarška cesta 25
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Arnež Branko, Domžale, Ulica Matije Tomca 4, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.o.o., 10. 4. 1997, vložil 1,503.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hrovat Mirjana, izstopila 10. 4. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hrovat Mirjana, razrešena 10. 4.
1997; direktor Arnež Branko, ki od 10. 4.
1997 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah.
Rg-113562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01407 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa COMPRESS – PR, ekonomska
propaganda, d.o.o., sedež: Streliška ulica št. 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28040/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5950546
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Fon Gregor, Ljubljana, Spodnji Rudnik II/55, imenovan 19. 2. 1997; prokuristka Svetlič Uršula, razrešena 19. 2. 1997.
Rg-113563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01418 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa SAVA, Izrabljanje naravnega
vira, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5524849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavčič Borut, razrešen 13. 2.
1997; direktor Brguljan Djuro, Ljubljana,
Štrukljeva 12, imenovan 13. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06757 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa KAMIS, podjetje za prevoz blaga in storitev v cestnem prometu, inženiring, marketing, trgovino, zastopstvo
in posredništvo,..., d.o.o., Ljubljana, sedež: Rožičeva 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09972/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5444799
Firma: KAMIS, storitve in trgovina,
d.o.o.
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Skrajšana firma: KAMIS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
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; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje

izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-113565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06711 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa LESPAL, Podjetje za proizvodnjo lesovine in palet, d.o.o., Količevo,
Papirniška 1, Domžale, sedež: Papirniška 1, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/24951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
16. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5818834
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: Omovšek Andrej, Kamnik,
Kettejeva ulica 13, vstop 8. 11. 1993, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2111 Proizvodnja vlaknin; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-113567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01485 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu vpisa RST, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 28, sedež: Šmartinska
28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17059/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
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noviteljev, deležev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5727979
Firma: RST, podjetje za elektroinstalacije, trgovino in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma:RST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 51
Ustanovitelja: Zakrajšek Robert, izstopil
24. 2. 1997; Vrečič Tomaž, Ljubljana, Rožna dolina c. IX, 45, vložil 407.000 SIT, in
Travljanin Senad, Republika Bosna in Hercegovina, Trnopolje 419, Prijedor, vložil
1,305.000 SIT – vstopila 27. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zakrajšek Robert, razrešen 24. 2.
1997; direktorja Travljanin Senad in Vrečič
Tomaž, imenovana 24. 2. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 45210
Splošna gradbena dela; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 60240
Cestni tovorni promet; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-113569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02095 z dne 31. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29529/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skupnost lastnikov s temile podatki:
Matična št.: 1192507
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV, Medvoška 16, Medvode
Pravnoorg. oblika: s.l.
Sedež: 1215 Medvode, Medvoška ulica 16
Ustanovitelji: ustanovitelji po priloženem
seznamu, Medvode, vstopili 29. 12. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Bogataj Ladislav, Medvode, Medvoška 16, imenovan 29. 12. 1996, zastopa
skupnost kot predsednik zbora lastnikov.
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Rg-112861
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00215 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa KAPTOL, podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Kaptol 1, Kočevska Reka, sedež: Kaptol 1,
1338 Kočevska Reka, pod vložno
št. 1/21317/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5716438
Ustanovitelji: Krkovič Anton, vstopil
7. 12. 1992, vložil 1,050.000 SIT, ter Krkovič Jolanda, Jurkovič Laura in Krkovič An-

ton, vstopili 10. 1. 1997, vložili po 150.000
SIT, vsi iz Kočevske Reke, Kaptol 1, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-113238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03352 z dne 24. 9. 1997 pri subjektu vpisa S.T.I., telecom telekomunikacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trpinčeva 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10611/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5459168
Ustanovitelja: Nikolič Predrag, vstopil
20. 6. 1994, vložil 1,134.980 SIT, in Nikolič Robert, vstopil 5. 6. 1997, vložil
559.020 SIT, oba iz Ljubljane, Jakčeva
ul. 24, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-113293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04777 z dne 18. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213636
Firma: ALBAKOM, trgovina na veliko in
malo, d.o.o., Vodnikova 187, Ljubljana
Skrajšana firma: ALBAKOM, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1117 Ljubljana, Vodnikova 187
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ban Alojz, Ljubljana, Trg komandanta Staneta 6, vstop 1. 8. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ban Alojz, imenovan 1. 8. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, 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 debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
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tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
Rg-113295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04803 z dne 30. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213652
Firma: ANTHESIS, trgovinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANTHESIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva
153
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: ANTHESIS, HOLDING
B.V., Amsterdam, Nizozemska, 29 Leidseplein, vložil 450.000 SIT, I.F.L. INTERNATIONAL B.V., PS Amsterdam, Nizozemska,
29 Leidseplein, vložil 1,845.000 SIT,
ZETAQUATTRO SNC, Arese, Milano, Italija,
Via Monte Bianco 14, vložil 1,755.000 SIT,
in Marušič Damijana, Izola, Senčna 1, Jagodje, vložila 450.000 SIT – vstopili 20. 8.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Marušič Damijana, ki zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Zappa Fabio,
Arese, Milano, Italija, Via Monte Bianco
n. 14, imenovana 20. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.
Rg-113298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/02414 z dne 15. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29656/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5950066
Firma: BIOMEDICUS, podjetje za trgovino z zdravili in zdravstvenimi storitvami, d.o.o., Gorjančeva 2a, Ljubljana
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Skrajšana firma: BIOMEDICUS, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gorjančeva 2a
Osnovni kapital: 2,050.000 SIT
Ustanovitelj: Krevel Živan, Ljubljana, Gotska 13, vstop 26. 4. 1996, vložek
2,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krevel Živan, imenovan 26. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-

javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.
Rg-113312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04271 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa RITEM, Podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino, d.o.o., Gumnišče
20, Škofljica, sedež: Gumnišče 20, 1291
Škofljica, pod vložno št.1/09891/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5445787
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gale
Tončka, Škofljica, Gumnišče 20, ki od
17. 6. 1997 zastopa družbo brez omejitev,
direktor Jurkovič Luka, Škofljica, Albrehtova 22, imenovan 17. 6. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-113425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04168 z dne 11. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29645/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1201204
Firma: MERITEL, d.o.o., elektronika –
meritve
Skrajšana firma: MERITEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1235 Radomlje, Triglavska 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klemen Borut, Radomlje,
Triglavska 23, vstop 3. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klement Borut, imenovan 29. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52740
Druga popravila, d.n.; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje.
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Rg-113466
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04974 z dne 23. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29702/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1213911
Firma: AKTIVA INVEST, d.d., družba
za investiranje, Ljubljana
Skrajšana firma: AKTIVA INVEST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: AKTIVA GROUP, d.d., Ljubljana, Dunajska 156, vložila 22,000.000
SIT, Satler Matjaž, Radenci, Kidričevo naselje 5, vložil 6,000.000 SIT, Eckert Matthias Karl Heinrich, Ljubljana, Lavričeva 11,
vložil 500.000 SIT, Črešnar Pergar Nevenka, Ljubljana, Slomškova ulica 35, vložila
500.000 SIT, in Eržen Jordan, Ljubljana,
Brilejeva ulica 8, vložil 1,000.000SIT – vstopili 13. 5. 1997, odgovornost. ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Satler Matjaž, imenovan 13. 5. 1997.
Člani nadzornega sveta: Črešnar Pergar
Nevenka, Justin Tomaž in Horvat Darko,
vstopili 13. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-113467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04973 z dne 23. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29703/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1213903
Firma: AVANTA REAL, d.d., nepremičninska družba, Ljubljana
Skrajšana firma: AVANTA REAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Satler Matjaž, Radenci, Kidričevo naselje 5, Rutar Primož, Maribor,
Kmetijska ulica 3, Eckert Matthias Karl Heinrich, Ljubljana, Lavričeva 11, Eržen Jordan,
Ljubljana, Brilejeva ulica 4, in Črešnar Pergar Nevenka, Ljubljana, Slomškova ulica 35,
vstopili 13. 5. 1997, vložili po 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Črešnar Pergar Nevenka, imenovana 13. 5. 1997.
Člani nadzornega sveta: Satler Matjaž,
Eckert Matthias Karl Heinrich in Eržen Jordan, vstopili 13. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Rg-113515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/04378 z dne 14. 10. 1997 pri subjektu vpisa ŽIV-AL MIKLIČ, podjetje za storitve in trgovino, k.d., Ig, sedež: Iška 16c,
1292 Ig, pod vložno št. 1/16765/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter spremembo in dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5590892
Firma: ŽIV-AL MIKLIČ, podjetje za storitve in trgovino, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ŽIV-AL MIKLIČ, k.d.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Hrenova ulica 14
Dejavnost, izbrisana 14. 10. 1997:
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1997.
Rg-113520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04064 z dne 13. 10. 1997 pri subjektu vpisa ADRIA LAB, Laboratorijska diagnostika, d.o.o., Ljubljana, Luize Pesjakove
8a, sedež: Luize Pesjakove 8a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5767687
Ustanovitelj: ADRIAMED, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22, izstop 24. 6. 1997; Leitsberger Johann, Celovec, Kinkstrasse 29,
vstop 24. 6. 1997, vložek 1,440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113539
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05381 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29755/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja,
firme, sedeža in zastopnika, uskladitev dejavnosti in prenos iz OS Kranj s temile podatki:
Matična št.: 5760968
Firma: VALETA, turistično in gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VALETA, d.o.o., Ljubljana
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod kostanji 31
Osnovni kapital: 27,233.469 SIT
Ustanovitelj: Ostanek Joško, izstop
8. 9. 1993, FINAG, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 3, vstop 8. 9. 1993, vložek
27,233.469 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ostanek Joško, razrešen 8. 9. 1993,
direktor Lovrenčič Milan, Ljubljana, Mesesnelova 7, imenovan 8. 9. 1993, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/04765/00.
Rg-113566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17697 z dne 30. 7. 1997 pri subjektu vpisa VENTINI – KREATIVE
PRODUKTE, Podjetje za trgovino in dekoracijo, d.o.o., Opekarska 26, Ljubljana, sedež: Opekarska 26, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5759447
Firma: VENTINI – KREATIVE PRODUKTE, Podjetje za trgovino in dekoracijo, d.o.o., Kajuhova 11, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: VENTINI – KREATIVE
PRODUKTE, GmbH Austria, Austria, 9536
St. Egyden 81a, vstop 8. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Marjanovič Nenad, izstop 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Marjanovič Nenad, razrešen 26. 12.
1994; zastopnik Rupnik Mirko, Ljubljana-Polje, Novo Polje, c. XIV/21, imenovan
27. 12. 1994, za sklepanje pravnih poslov,
ki presegajo vsakokratno tolarsko protivrednost 6.500 ECU, potrebuje soglasje ustanovitelja.
Rg-113568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19209 z dne 28. 7. 1997 pri subjektu vpisa VANA, trgovina na debelo in
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drobno, izvoz-uvoz, turizem in uslužne
dejavnosti, d.o.o., Zbilje 7b, Medvode,
sedež: Zbilje 7b, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/23022/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5840279
Osnovni kapital: 1,947.531 SIT
Ustanoviteljici: Miloševič Berlič Valentina, vstopila 1. 3. 1993, in Berlič Bernarda,
vstopila 30. 12. 1994, obe iz Medvod, Zbilje, 7b, vložili po 973.765,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 853 Socialno
varstvo.
Rg-113582
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02397 z dne 2. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1194003
Firma: PANAHOM, podjetje za trgovino, posredovanje in storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: PANAHOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Tbilisijska 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jeršič Andrej, Ljubljana,
Glinška ulica 7, vstop 3. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jeršič Andrej, imenovan 3. 4. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 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 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo 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 polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;

6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-113598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 67/06764 z dne 24. 6. 1997 pri subjektu vpisa ODISEJA, podjetje za organiziranje potovanj, d.o.o., Cesta 1. maja
19, Hrastnik, sedež: Cesta 1. maja 19,
1430
Hrastnik,
pod
vložno
št. 1/04449/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5378656
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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;
5170 Druga trgovina na drobno; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
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kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03627 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu vpisa ISKRA – Sistemi sekundarne
energetike, d.d., Ljubljana, Stegne 21,
sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člana nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5437504
Član nadzornega sveta: Kurent Igor,
vstopil 2. 9. 1997.
Rg-113631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01352 z dne 8. 7. 1997 pri subjektu vpisa VERMET, Mediji & propaganda &
finance, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litostrojska 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti,
zastopnika in družbene pogodbe z dne 5. 3.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5302978
Sedež: 1000 Ljubljana, Jeranova 17
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Maselj Marijana, Ljubljana, Litostrojska 21, imenovana 28. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-

javnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1997.
Rg-113639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02388 z dne 10. 7. 1997 pod št.
vložka 1/29469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1193988
Firma: PETAWAR, d.o.o., družba za gostinstvo in turizem
Skrajšana firma: PETAWAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika. družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška cesta 462
Osnovni kapital: 2,775.000 SIT
Ustanovitelji: Kovač Jožef, Kovač Marjeta in Kovač Robert, vsi iz Ljubljane, Nadgoriška cesta 8, vstopili 17. 4. 1997, vložili
po 925.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kovač Robert, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Kovač Marjeta, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja, imenovana 17. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 15330 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15520 Proizvodnja
sladoleda; 15812 Dejavnost slaščičarn;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55220 Storitve kampov; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost 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 dostava hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-113660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03467 z dne 26. 6. 1997 pod št.
vložka 1/29406/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196740
Firma: D-SYSTEM, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: D-SYSTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova ulica 47
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drača Gordana in Drača
Stjepan, oba iz Ljubljane, Parmova ulica 47,
vstopila 6. 6. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drača Stjepan, imenovan 6. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 6. 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 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 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 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

Stran

2808 / Št. 26 / 2. 4. 1998

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
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nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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 tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 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 poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-113675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02695 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu vpisa ADR, d.o.o., trgovina in storitve, sedež: Tugomerjeva 31, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/26406/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek likvidacije, spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5898943
Firma: ADR, d.o.o., trgovina in storitve
– v likvidaciji
Skrajšana firma: ADR, d.o.o. – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gostič Igor, razrešen 5. 5. 1997; likvidacijska upraviteljica Kolar Alenka, Ljubljana, Tugomerjeva 18, imenovana 6. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-113679
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02305 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu vpisa GARTING, gradbeništvo in poslovne storitve, d.o.o., Kamnik, sedež:
Samostanska 24, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/26615/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5909635
Ustanovitelj: Špenko Matilda, izstop 1. 4.
1997; Gantar Viktor, Kamnik, Šmarca,
Sončna 8, vstop 1.4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Špenko Matilda, razrešena 31. 3.
1997; direktor Gantar Viktor, imenovan
1. 4. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01436 z dne 18. 6. 1997 pod št.
vložka 1/29352/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1191608
Firma: TESI PLUS, STOPAR IN
DRUŽBENIK, podjetje za trgovino in zastopanje, d.n.o.
Skrajšana firma: TESI PLUS, STOPAR
IN DRUŽBENIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelja: Stopar Egon, Ljubljana,
Dunajska 21, in Pogačar Tadej, Škofja Loka, Reteče, Gorenja vas 37, vstopila 7. 3.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Stopar Egon in Pogačar Tadej, imenovana 7. 3. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-113682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02219 z dne 18. 6. 1997 pri subjektu vpisa GAMA – PROMEX, podjetje za
trgovino, gostinstvo, prevozništvo in
ostale storitve, d.o.o., Ig, sedež: Ig 444,
1292 Ig, pod vložno št. 1/11518/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5477298
Ustanovitelj: Karać Borislav, izstop 4. 4.
1997; Karać Vitomir, Čapljina, R BiH, Oslobodjenja b.b., vstop 22. 12. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Karać Vitomir, razrešen 18. 4. 1997
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokuristka Šiljak Enisa, Ljubljana, Rašiška ul. 1, imenovana 18. 4. 1997.
Rg-113688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04265 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa FENOLIT, d.d., sintetične smole in mase, sedež: Breg 22, 1353 Borovnica, pod vložno št. 1/02187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5043441
Član nadzornega sveta: Štebe Marko, izstopil 12. 4. 1996; Končina Irena, izstopila
18. 4. 1997; Turk Drago, vstopil 18. 4. 1997.

Rg-113712
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01454 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa DOMITAR DORČES & DRUGI,
d.n.o., družba za trgovino in gostinstvo,
Lemeževa 10, Ljubljana, sedež: Lemeževa 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5896037
Firma: ČESEN DORČES & DRUGI,
družba za trgovino in gostinstvo, d.n.o.,
Ljubljana, Lemeževa 10
Skrajšana firma: ČESEN DORČES &
DRUGI, d.n.o., Ljubljana
Ustanoviteljica: Domitar Sebastjan, izstop 16. 3. 1995; Česen Irena, Ljubljana,
Lemeževa 10, vstop 17. 2. 1997, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Domitar Sebastjan, razrešen 17. 2.
1997; direktorica Česen Irena, imenovana
17. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06476 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa DOMIZ, podjetje za predelavo
mesa in trgovino, d.o.o., Zagorje ob Savi, Kidričeva 15, sedež: Kidričeva 15,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/03064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5382653
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Dolanc Milan, Zagorje ob
Savi, Cesta Borisa Kidriča 15a, vstop
13. 12. 1989, vložek 1,589.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 154
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in
maščob; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
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knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7482 Pakiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1996.
Rg-113731
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04338 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa COME 2 US, družba za turizem, inženiring, promet in trgovino, Ljubljana, d.d., sedež: Celovška 206, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13455/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5522919
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolenc Janez, razrešen 12. 9. 1996;
direktor Dežman Peter Pavel, Ljubljana,
Knezov štradon 7a, imenovan 12. 9. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02686 z dne 26. 9. 1997 pri subjektu vpisa VEGA, Proizvodnja optičnih
naprav, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne
13a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člane in spremembo članov nadzornega sveta ter spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5045088
Člani nadzornega sveta: Čurič Stanislav,
Hafner Janez, Jerebic Rihard in Vrhovec
Andrej, vstopili 29. 4. 1997, ter Jereb Anton in Bohanec Elka, vstopila 6. 5. 1997.
Sprememba statuta z dne 5. 5. 1997.
Rg-113784
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04593 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa LESNINA IGT, Inženiring za
gradnje in tehnologijo, p.o., sedež: Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana pod vložno
št. 1/02523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5025788
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hude Janez, razrešen 5. 6. 1996;
direktor Petauer Boštjan, Ljubljana, Galjevica 7, imenovan 10. 6. 1996.
Rg-113790
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03706 z dne 19. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavod s temile podatki:
Matična št.: 1198092
Firma: INŠTITUT EGON MARCH, zavod za kreativno izrabo novih medijev
Skrajšana firma: IEM, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Mucherjeva 8
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Ustanovitelj: Košnik Virant Marko, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 46, vstop 15. 6.
1997, vložek 3.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košnik Virant Marko, imenovan 15. 6.
1997.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje
videozapisov;
22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92200 Radijska in televizijska dejavnost; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Rg-113803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03940 z dne 3. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklad s temile podatki:
Matična št.: 1198459
Firma: JAMSTVENI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinška 12
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 9. 5.
1997, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Urbas Janez, Ljubljana, Glinška 12,
imenovan 19. 6. 1997, zastopa sklad kot
v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7511 Dejavnost uprave; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega socialnega zavarovanja.
Rg-113806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05104 z dne 3. 9. 1997 pri subjektu vpisa KOVINSKA INDUSTRIJA IG, d.d.,
sedež: Ig pri Ljubljani 233a, 1292 Ig pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/00744/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člane in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5034418
Člani nadzornega sveta: Orhini Franc,
izstopil in ponovno vstopil kot predsednik,
20. 9. 1996, Mavec Janez, namestnik predsednika, vstopil 20. 9. 1996 Vrhovnik
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Ljudmila in Padar Roman, izstopila in ponovno vstopila 20. 9. 1996, ter Pajič Gregor, vstopil 20. 9. 1996.
Rg-113799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01385 z dne 17. 9. 1997 pri subjektu vpisa SITOMARKET, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje, posredovanje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 24, 1293
Šmarje Sap, pod vložno št. 1/08604/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5432936
Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1997: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1997: 6023
Drug kopenski potniški promet; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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.
Rg-113834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04285 z dne 8. 8. 1997 pri subjektu
vpisa MINERAL, Podjetje za pridobivanje,
predelavo in montažo naravnega kamna,
d.d., sedež: Letališka c. 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033128
Člani nadzornega sveta: Marinič Milan,
predsednik, Špiler Kaja, Smerkolj Urban,
Lugarič Martin, Crnič Marjan in Perovšek
Borut, vstopili 30. 6. 1997; Crnič Marjan,
Svete Marjan, Kovič Brane, Žolger Irena,
Mrzlikar Boštjan in Neffat Milan, izstopili
30. 6. 1997.
Rg-113925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04873 z dne 27. 10. 1997 pri subjektu vpisa TOMIK KLADNIK & CO., gradbene
storitve, d.n.o., sedež: Klavčičeva ulica 7,
1240 Kamnik, pod vložno št. 1/28374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5958610
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 8. 1997.
Rg-113936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 97/05351 z dne 15. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29789/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1215647
Firma: TSCHIMY INTERNATIONAL, trgovina, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: TSCHIMY INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Obenga Michel, Ljubljana,
Vodnikova 4, in Bintchende Inacio, Ljubljana, Ilirska 4, vstopila 26. 8. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Obenga Michel, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Hamdiata Diakite, Ljubljana, Molniške čete 9, imenovana
26. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 15. 10. 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 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
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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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 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 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Rg-114027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05650 z dne 28. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29818/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216287
Firma: SMLATIĆ & PARTNER, D & V,
d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v Smrečje 3
Ustanoviteljici: Smlatić Mevlida, Ljubljana, Jelovškova ul. 2, in Kajtazović Vesna,
Ljubljana, Mala čolnarska ulica 4, vstopili
10. 10. 1997, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenici Smlatić Mevlida in Kajtazović Vesna,
imenovani 10. 10. 1997, zastopata družbo
brze omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1997: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 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; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.
Rg-114040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05626 z dne 16. 10. 1997 pod št.
vložka 1/29797/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1216201
Firma: A.T.A. CONSULTING, družba za
poslovno in ekonomsko svetovanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: A.T.A. CONSULTING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Buda Gorazd, Postojna,
Ljubljanska 8, vstop 8. 10. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Buda Gorazd, imenovan 8. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-114047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04762 z dne 9. 10. 1997 pri subjektu vpisa GABRA-GABRUČ, finančno-računovodstvo, k.d., Ljubljana, sedež: Brnčičeva 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in preoblikovanje iz k.d. v d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5840031
Firma: GABRA, finančno računovodstvo, d. o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GABRA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova
62a
Ustanovitelja Gabruč Helena, izstopila iz
k.d. in vstopila v d.o.o. 19. 8. 1997, vložila
1,200.000 SIT, in Gabruč Miran, izstopil iz
k.d. in vstopil v d.o.o., 1. 8. 1997, vložil
800.000 oba iz Ljubljane, Linhartova 62,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Gabruč Miran, imenovan 19. 8. 1997.
Dejavnost, vpisana 9. 10. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-114070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02492 z dne 22. 7. 1997 pri subjektu vpisa KOMESS, d.o.o., proizvodnja,
trgovina, storitve, Ljubljana, sedež: Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1124595
Ustanovitelji: Kovačević Mehmed, vstopil 31. 1. 1997, vložil 1,320.000 SIT ter
Kovačević Sanita in Kovačević Seila, vstopili 21. 4. 1997, vložili po 165.000 SIT, vsi iz
Banja Luke, Njegoševa 2a, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1997.
Rg-114107
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03277 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa AKORD, d.o.o., inženiring, posredništvo, design in izobraževanje, Partizanska 14, 1110 Ljubljana, sedež: Partizanska 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04743/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5314364
Dejavnost, vpisana 2. 10. 1997: 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1997.
Rg-114111
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04128 z dne 2. 10. 1997 pri subjektu vpisa MAGNET 4/0, podjetje za zbiranje, predelavo in prodajo sekundarnih surovin ter opravljanje drugih storitev in trgovine, d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5621950
Firma: MAGNET 4/0, podjetje za zbiranje, predelavo in prodajo sekundar-
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nih surovin ter opravljanje drugih storitev in trgovine, d.o.o., Zvezna ulica 5,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zvezna ulica 5
Sprememba družbene pogodbez dne
9. 7. 1997.
Rg-114125
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04984 z dne 13. 10. 1997 pri subjektu vpisa CATANIA, kurirske usluge,
d.o.o., Gregorčičeva 23, Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 23, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev, tipa zastopnika
in pogodbe o ustanovitvi ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5526949
Osnovni kapital: 3,899.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorc Peter, Ljubljana,
Slovenska 9a, in Lampič Robert, Ljubljana
Šmartno, Ingličeva 17, vstopila 10. 1.
1994, vložila po 1,949.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gregorc Peter in Lampič Robert, razrešena
29. 8.1997 kot družbenika in imenovana
za direktorja, ki zastopata družbo neomejeno, razen pri zadevah oziroma poslih, ki
presegajo znesek 1,000.000 SIT. Pri poslih oziroma zadevah, večjih od zgoraj navedneih zneskov, morata biti ustanovitelja
soglasna. Ustanovitelj prav tako brez pisnega soglasja soustanovitelja ne sme samostojno sodelovati pri zadevah oziroma poslih glede prisvojitve in odsvojitve, obremenitve kapitala ali pravic na kapitalu, večjih
od 1,000.000 SIT.
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1997: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem 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 storitev;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 9. 1997.
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Rg-114390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02570 z dne 24. 10. 1997 pri subjektu vpisa ART DECOR, inženiring, d.o.o.,
Domžale, sedež: Slavka Pengova 1, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/06178/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5384460
Firma: ART DECOR, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: ART DECOR, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 317
Dejavnost, vpisana 24. 10. 1997: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Rg-114392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/07246 z dne 28. 10. 1997 pri subjektu vpisa MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, BT Center, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/08743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5419344
Ustanovitelji: Marinšek Matjaž, Radovljica, Tavčarjeva 7a, vstop 11. 10. 1990, vložek 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Križman Robert, Dol pri Ljubljani, Videm 10e, vstop 14. 11. 1990, vložek
420.000 SIT, in MATMAR-LINE, d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13, vstop 16. 12.
1996, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Rg-114399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02360 z dne 6. 10. 1997 pri subjektu vpisa RENT A MANAGER R.A.M.,
podjetje za sanacije, ekonomiko, raziskave in projektiranje, Ljubljana, Linhartova 13, d.o.o., sedež: Linhartova 13,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/08177/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane fir-

me, sedeža, ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5412099
Firma: R.A.M. – ING, družba za inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: R.A.M. – ING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 47
Ustanovitelja: Prosen Darka, Ražen Janez, Ražen Anka, Zakrajšek Brane in Jeretina Veronika, izstopili 20. 3. 1997; Prosen
Dušan, Ljubljana, Suhadolčanova 64, vstopil 18. 6. 1990, in Šink Matevž, Ljubljana,
Trebinjska ul. 6, vstopil 20. 3. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prosen Dušan, razrešen 20. 3. 1997;
direktor Šink Matevž, imenovan 20. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
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gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1997.
Rg-114406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03371 z dne 19. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196600
Firma: SRIM-COMP, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SRIM COMP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Srimac Antun in Srimac
Moris, oba iz Ljubljane, Brilejeva 20, vstopila 27. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Srimac Moris, imenovan 27. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 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 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 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 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
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mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
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na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-114407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03973 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa REPROSTUDIO S, d.o.o.,
družba za pripravo in izdelavo tiskarskih form, tiskarstvo, založništvo, poslovne storitve in trgovino, Ljubljana,
Podutiška c. 148, sedež: Podutiška
c. 148, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26334/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:
Matična št.: 5898579
Ustanovitelj: Stojšin Dorko, Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 7, vstop 31. 3. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stanonik Igor, izstop 1. 6. 1997.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 16. 6. 1997.

Rg-114408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04091 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa JEROVŠEK COMPUTERS, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Breznikova ulica 17, 1230 Domžale, pod vložno št. 1/07445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5388023
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cvikl Matej, razrešen 7. 7. 1997; direktor Sitar Dušan, Kamnik, Zaprice 6, imenovan 7. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-114416
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05112 z dne 23. 10. 1997 pri subjektu vpisa TOTRA TEKSTIL, podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva
39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva 39,
1000
Ljubljana
pod
vložno
št. 1/26146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5860555
Član nadzornega sveta: Kržan Nevenka,
izstopila 8. 9. 1997; Peternelj Henrik, vstopil 8. 9. 1997.
Sprememba statuta z dne 8. 9. 1997.
Rg-114417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05115 z dne 30. 9. 1997 pri subjektu vpisa MINERALKA, proizvodnja negorljivih materialov, d.o.o., sedež: Ulica
4. maja 16, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/11700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:
Matična št.: 5854393
Osnovni kapital: 205,760.000 SIT
Ustanovitelj: ISOVOLTA A.G., Avstrija,
A-2355 Wiener Neudorf, vstop 12. 7.
1994, vložek 205,760.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 9. 1997.
Rg-114447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17673 z dne 3. 10. 1997 pri subjektu vpisa UMM, d.o.o., inženiring, notranja in zunanja trgovina, posredovanje v
prometu z nepremičninami, Hrib 3, Logatec, sedež: Hrib 3, 1370 Logatec, pod
vložno št. 1/08887/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo priimka družbenice in direktorice ter uskladitev dejavnosti s
temile podaki:
Matična št.: 5447437
Osnovni kapital: 1,612.948 SIT
Ustanovitelji: Usenik Manca, Logatec,
Hrib 3, vstopila 9. 12. 1996, vložila
537.649 SIT, Usenik Mihael, Logatec, Hrib
3, vstopil 9. 8. 1990, vložil 537.649 SIT, in
Usenik Plečnik Mojca, Logatec, Tržaška
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c. 48, vstopila 9. 8. 1990, vložila 537.650
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Usenik Plečnik Mojca, imenovana
9. 8. 1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 10. 1997: 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 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-114451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06722 z dne 8. 10. 1997 pri subjektu vpisa SRC FIS, finančne in leasing
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška
116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25825/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in pogodbe o prenosu poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5865620
Ustanovitelji: SRC COMPUTERS, d.o.o.,
Ljubljana, izstopil 24. 6. 1996; Butara Melita, Ljubljana, Mala čolnarska 9b, vložila
360.000 SIT, Jerebic Rihard, Tržič, Kovorska 59, vložil 345.000 SIT, Žerko Ivan,
Mengeš, Mlakarjeva 44, Trzin, vložil
285.000 SIT, Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas 87, vložil 90.000 SIT, in SRC INFO,
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18, vložil
150.000 SIT – vstopili 24. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Vpiše se sprememba pogodbe o prenosu poslovnih deležev z dne 24. 6. 1996.
Rg-114454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00204 z dne 21. 10. 1997 pri subjektu vpisa RCL INT., Računalniški in informacijski inženiring, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28219/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5941113
Ustanovitelji: Jan Jernej, Ljubljana, Glavarjeva 12, Keržan Sandi-Aleksander, Gozd
Martuljek, Na bregu 3 Popovič Robert, Ljubljana, Saškova 12, Šetina Iztok, Kranjska
Gora, Podkoren 86, in Babič Milan, Ljubljana, Tratnikova ulica 18, vstopili 24. 12.
1996, vložili po 306.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 21. 10.1 997: 7110
Dajanje avtomobilov v najem.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 24. 12. 1996.
Rg-114461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02221 z dne 20. 10. 1997 pri subjektu vpisa AGENTOUR, agencijsko in
prevozniško podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Medvedova 26, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/11503/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile podatkki:
Matična št.: 5469503
Sedež: 1240 Kamnik, Markovo 6
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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 dostava hrane (catering);
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
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dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 15. 9. 1997.
Rg-114462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02312 z dne 17. 10. 1997 pri subjektu vpisa PROSOL, Proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o., Vide Pregarc
35, Ljubljana, sedež: Vide Pregarc 35,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/20330/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5687667
Ustanovitelj: Gregorc Marjan, Ljubljana,
Partizanska 43, vstop 9. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zadnik Bojan, izstop 15. 4. 1997.
Rg-114477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05095 z dne 14. 10. 1997 pri subjektu vpisa SRC FIS, finančne in leasing
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev,
deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5865620
Ustanovitelji: Butara Melita, Ljubljana,
Mala čolnarska 9b, vstop 17. 8. 1994, vložek 252.000 SIT, Jerebic Rihard, Tržič, Kovorska 59, vstop 17. 8. 1994, vložek
241.500 SIT, Kikelj Boris, Ljubljana, Tržaška 41, vstop 17. 8. 1994, vložek
189.000 SIT, Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44, Trzin, vstop 17. 8. 1994, vložek
199.500 SIT, Brlečič Andrej, Ljubljana, Črna vas 87, vstop 24. 6. 1996, vložek
63.000 SIT, SRC INFO, d.o.o., Ljubljana,
Železna cesta 18, vstop 24. 6. 1996, vložek 105.000 SIT, in SRC FIS, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, vstop 12. 12. 1996,
vložek 450.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 12. 12. 1997.
Rg-114503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04668 z dne 2. 9. 1997 pri subjektu
vpisa MAŠNA TEKSTILNO PODJETJE,
d.o.o., Grajska pot 12, Kočevje, sedež:
Grajska pot 12, 1330 Kočevje, pod vložno št. 1/06036/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe, uskladitev dejavnosti in popravo firme s temile podatki:
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Matična št.: 5352037
Firma: MAŠNA, Tekstilno podjetje,
d.o.o., Grajska pot 12, Kočevje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Škulj Majda, razrešena 5. 9.
1996; direktor Škulj Robert, Kočevje, Grajska pot 12, imenovan 5. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 9. 1996.
Rg-114507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06634 z dne 25. 9. 1997 pri subjektu vpisa PREVOZ ZAJC, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Šmartno 7b, transport, špedicija in trgovina, sedež:. Cesta v Šmartno 7b, 1110 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20889/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5698766
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Janez, Ljubljana, Cesta v Šmartno 7b, vstop 10. 11. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 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
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic
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za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega 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 kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
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mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6010 Železniški promet;
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 tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 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 bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-

stike; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522
Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-114512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01786 z dne 9. 9. 1997 pri subjektu vpisa PET TRADE, d.o.o., družba za
posredovanje in trgovino, Tržaška 118,
Ljubljana, sedež: Tržaška 118, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27916/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5945194
Firma: PET TRADE, d.o.o., Družba za
posredovanje in trgovino, Šmartinska
130, Ljubjana
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 130
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1997.
Rg-114516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02609 z dne 4. 9. 1997 pri subjektu vpisa ARAHCONSULTING, gospodarsko svetovanje, d.o.o., sedež: Slovenska
cesta 11, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02058/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5284384
Sedež: 1111 Ljubljana, Večna pot 11
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Dejavnost, vpisana 4. 9. 1997: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7411 Pravno svetovanje;
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; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 5. 1997.
Rg-114517
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02641 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa MINJON-R, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Partizanska 24, Rakek, sedež: Partizanska 24, 1381 Rakek, pod vložno št. 1/23159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in družbene
pogodbe ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5786401
Firma: MINJON-R, trgovsko storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MINJON-R, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
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vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 55.301 Dejavnost restavracij in
gostiln.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 4. 1997.
Rg-114521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03824 z dne 23. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1198254
Firma: MAT.I.C., d.o.o., družba za storitve, trgovino in proizvodnjo
Skrajšana firma: MAT.I.C., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Štrekljeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivančič Silvo, Središče ob
Dravi, Obrež 138, vstop 16. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ivančič Silvo, imenovan 16. 6. 1997,
zastopa in predstavlja družbo neomejeno,
doma in v tujini.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-

ca; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 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 štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
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brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi 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 kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7483
Tajniška dela in prevajanje.
Rg-114522
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03829 z dne 12. 9. 1997 pri subjektu vpisa SPOKS, splošna mehanična
dela, d.o.o., sedež: Cesta Notranjskega
odreda 47, 1386 Stari trg ri Ložu, pod
vložno št. 1/14688/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5878071
Firma: SPOKS, težka gradbena mehanizacija, d.o.o.
Sedež: 5242 Grahovo, Grahovo 65
Ustanovitelja: Plos Branko in Sterle
Franc, izstopila 19. 6. 1997; Meden Jože in Meden Vanda, oba iz Cerknice, Dolenja vas 8b, vstopila 19. 6. 1997, vložila
po 930.450 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Plos Branko, razrešen 26. 6. 1997;
direktorja Meden Jože in Meden Vanda,
imenovana 26. 6. 1997, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 12. 9. 1997: 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 90005 Druge storitve javne higiene;
92623 Druge športne dejavnosti; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 6. 1997.

Rg-114523
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03898 z dne 23. 9. 1997 pri subjektu vpisa SYPROCENG, podjetje za procesni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ul.
Hercegovačke brigade 2, sedež: Ul. Hercegovačke brigade 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06007/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5352533
Firma: SYTEP, podjetje za sistem, tehnologijo, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: SYTEP, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Blatnica 10
Osnovni kapital: 1,636.500 SIT
Ustanovitelji: Winkler Ivan, izstopil 19. 6.
1997; SYPROP, System-Produkt-Planungs-Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt
A-9020, Radetzkystrasse 50, vstopil
27. 12. 1989, vložil 536.500 SIT, Ivanič
Irena, Radomlje, VII. ulica del 35, Homec,
vstopila 23. 6. 1997, vložila 800.000 SIT,
Škrjanec Vladimir-Janez, Grosuplje, Lobček
39, vstopil 23. 6. 1997, vložil 150.000 SIT,
in Srnel Franc, Ljubljana, Stožice 29e, vstopil 23. 6. 1997, vložil 150.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Winkler Ivan, razrešen 23. 6. 1997;
direktorica Ivanič Irena, ki do zneska
3,000.000 SIT samostojno zastopa družbo, nad tem zneskom pa le skupaj z namestnikom direktorja, in zastopnik Blatnik
Eduard, München, imenovan 23. 6. 1997,
ki kot namestnik direktorja do zneska
3,000.000 SIT samostojno zastopa družbo, nad tem zneskom pa le skupaj z direktorico.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega 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 kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 4511 Rušenje objektov in
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zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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 materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-114525
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03925 z dne 1. 9. 1997 pri subjektu vpisa INVESTA, d.o.o., trgovsko in storitveno podjetje, Slovenska c. 55, Ljubljana, sedež: Slovenska c. 55, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5776350
Dejavnost, izbrisana 1. 9. 1997: 222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 652 Drugo finančno posredništvo; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 9271 Prirejanje iger
na srečo.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 2221 Tiskanje časopisov; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
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povezane storitve; 5010 Trgovina z motornimi 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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 drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 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; 6010 Železniški promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-

nično preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 7. 1997.
Rg-114526
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03951 z dne 23. 9. 1997 pod št.
vložka 1/29694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1197924
Firma: BOŽIČ IN BOŽIČ, proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, d.n.o., Litija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1270 Litija, Kresnica 32a
Ustanovitelja: Božič Barbara, Litija, Kresnice 32a, in Božič Goran, Ljubljana, Snebersko
naselje 2, vstopila 27. 6. 1997, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Božič Barbara, imenovana 27. 6.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnik Božič Goran, imenovan 17. 9.
1997, ki kot namestnik direktorice zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 18100
Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil; 18300 Strojenje
in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodelava usnja;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve.
Rg-114530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04205 z dne 3. 9. 1997 pri subjektu vpisa MEDILINE, Mešana trgovska
družba, d.o.o., sedež: Ljubljanska ulica
45,
1240
Kamnik,
pod
vložno
št. 1/28944/00 vpisalo v sodni register tega sodišča dejavnost s temile podatki:
Matična št.: 1124072
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Rg-114531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04383 z dne 16. 9. 1997 pri subjektu vpisa HERVIS, šport in moda, d.o.o.,
sedež: Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo deležev in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5966574
Osnovni kapital: 249,208.259,40 SIT
Ustanovitelj: ASPIAG MANAGEMENT
AG, St. Margrethen, Parkstrasse 12, vstop
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23. 9. 1996, vložek 294,208.259,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 7. 1997.
Rg-114533
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04605/00 z dne 9. 9. 1997 pri
subjektu vpisa VEST, trgovina, izvoz,
uvoz, marketing in servis, d.o.o., sedež:
Kajuhov dvor 6, 1290 Grosuplje, pod
vložno št. 1/08108/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5452686
Sedež: 1290 Grosuplje, Prešernova
c. 82.
Rg-113570
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04494 z dne 31. 7. 1997 pri subjektu vpisa BIROGRAFIKA BORI, invalidsko
podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d.o.o., sedež: Linhartova 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/01647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5183472
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1997:
8532 Izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij; 85325 Dejavnost invalidskih podjetij;
Rg-113572
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04275 z dne 30. 7. 1997
pri subjektu vpisa KMEČKI SKLAD 2,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, sedež: Miklošičeva 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26440/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5909015
Osnovni kapital: 9,679.800.000 SIT
Ustanoviteljica: Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 4, vstop 16. 6. 1995, vložek
9,679.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113574
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06782 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa TR/3, družba za opravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, sedež. Trg republike 3, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5730929
Osnovni kapital: 1,550.369.648,10 SIT
Ustanovitelj: LB HIPO, d.o.o., Ljubljana,
Ul. Josipine Turnograjske 6, vstop
7. 4. 1993, vložek 1,550.369.648,10 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se sklep skupščine z dne 18. 5.
1995, da se osnovni kapital zmanjša na
1,550.369.648,10 SIT.
Rg-113576
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01542 z dne 24. 7. 1997

pri subjektu vpisa STREET, podjetje za
turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.,
Veselova c. I/7, Grosuplje, sedež: Veselova cesta I/7, Grosuplje, pod vložno
št. 1/08347/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5406927
Ustanovitelj: Škerjanec Miran, Grosuplje, Veselova 1/7, vstop 6. 9. 1990, vložek
1,669.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Škerjanec Janez, izstop 11. 3. 1997.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Škerjanec Janezu, ki je bil razrešen 11. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:
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 tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 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 stavbnega 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; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecialaizirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

Št.

26 / 2. 4. 1998 / Stran 2821

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 blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-113577
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06738 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa VARPREM, Poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Parmova 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/14273/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5542138
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe.
Rg-113578
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02193 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa MOBILIS, Podjetje za
prevozništvo in storitve, d.o.o., Turje 17,
Dol pri Hrastniku, sedež: Turje 17, Dol
pri Hrastniku, pod vložno št. 1/19704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5667801
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grešak Marko, Dol pri Hrastniku, Turje 17, razrešen 19. 1. 1995 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Grešak Leopold, razrešen 19. 1. 1995.
Rg-113580
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06806 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa PRIMA, zasebno podjetje za prevajalske in organizacijske
storitve, d.o.o., Ljubljana, Smoletova 6,
sedež: Smoletova 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/02359/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in firme
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki.
Matična št.: 5292417
Firma: PRIMA, zasebno podjetje za
prevajalske in organizacijske storitve,
d.o.o., Ljubljana
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Sedež: Ljubljana, Kržičeva 6
Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n..
Rg-113581
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02912 z dne 3. 7. 1997
pri subjektu vpisa JULON, Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov, d.d.,
Ljubljana, Letališka c. 15, sedež: Letališka cesta 15, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01638/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
na podlagi odobrenega kapitala, zastopnikov, nadzornega sveta in statuta z dne 5. 5.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5005485
Osnovni kapital: 3,147.790.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bonazzi Giulio, Verona, Italija, Via del Torresin
2, razrešen 12. 5. 1997 kot direktor in imenovan za člana uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter član uprave Kosmač Damjan, Boršt pri Trstu, Italija, Zabrežec 57, ki
zastopa družbo skupno s članom uprave
Sirk Andrea Nikolom, in Sirk Andrea Nikola,
Gorica, Italija, Via Brigata Casale 37, ki zastopa družbo skupno s članom uprave Kosmač Damjanom, oba pa razen v naslednjih
zadevah: prodaja, prenos, hipoteka ali druga oblika odtujitve ali obremenitve nepremičnin; sklepanje in podpisovanje finančnih
pogodb in poslov, katerih posamezna vrednost presega tolarsko protivrednosti 50.000
DEM; sklepanje komercialnih pogodb in poslov, katerih posamezna vrednost presega
tolarsko protivrednosti 100.000 DEM; investicije, ki niso predvidene s tekočim letnim poslovnim planom, katerih posamezna
vrednost presega tolarsko protivrednosti
100.000 DEM; zaposlovanje novih delavcev, ki ni predvideno z letnim poslovnim
planom, pri katerih zastopata družba le
skupno z drugimi člani uprave (skupni podpis vseh članov uprave), imenovana 12. 5.
1997.
Člani nadzornega sveta: Kraus Edi, Beccegato Tonino, Murgese Mario, Torresani
Bruno Coriolano, Škorja Branko in Petan
Anton, izstopili 5. 5. 1997; Kraus Edi, Beccegato Tonino, Murgese Mario, Torresani
Bruno, Škorja Branko in Petan Anton, vstopili 5. 5. 1997.
Rg-113584
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01296 z dne 2. 7. 1997
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pri subjektu vpisa ODIS, Izdelava električnih in elektronskih naprav, d.o.o., Ljubljana, sedež: V Toplice 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03873/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5320844
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 45310 Električne inštalacije;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje.
Rg-113585
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05507 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa ORBICO, trgovina,
uvoz, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Savlje 89, Ljubljana, pod vložno
št. 1/03822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža
ter prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5315166
Firma: ORBICO, trgovina, uvoz, zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31
Sedež: Ljubljana, Brnčičeva 31
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Roglič Branko, Žrnovnica, R Hrvaška,
Put na Žrnovnicu b.b., imenovan 12. 2.
1997.
Rg-113586
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06794 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa SAMPS, d.o.o., svetovanje, inženiring, cenitve Trbovlje, Ulica
1. junija 19, Trbovlje, sedež: Ulica 1. junija
19,
Trbovlje,
pod
vložno
št. 1/19929/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5675863
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997: 452
Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 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; 511
Posredništvo; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-

govina 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; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113587
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00187 z dne 5. 2. 1997
pri subjektu vpisa CDE nove tehnologije,
d.d., sedež: Dunajska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/25297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5839394
Sedež: Ljubljana, Cesta v Kleče 12
Člani nadzornega sveta: Žohar Boštjan,
Šterban Milan, Žohar Robert in Kavrečič
Goran, vstopili 22. 8. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 300
Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5164 Trgovina na deblo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti, 6420 Telekomunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 področju tehnologije; 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; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
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niška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.
Rg-113588
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03493 z dne 30. 6. 1997
pod št. vložka 1/29418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 1196774
Firma: ZABAVA, razvedrilne dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, Polje C.
XXXVIII/10a
Skrajšana firma: ZABAVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Polje, Polje, C.
XXXVIII/10a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Metelko Bojan, Ljubljana-Polje, Polje, C. XXXVIII/10a, vstop 15. 6.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Metelko Bojan, imenovan 15. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost,
vpisana
dne
30. 6.
1997. 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9805 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113592
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06657 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa VRBINC, slikopleskarstvo, d.o.o., sedež: Ulica bratov Babnik
10,
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/13603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe z dne 12. 12.
1996 s temile podatki:
Matična št.: 5524962
Ustanovitelji: Vrbinc Janez in Vrbinc Marija, oba s Škofljice, Albrehtova 56, vstopila
23. 9. 1991, vložila po 480.000 SIT, ter
Slikopleskarstvo, d.o.o., Ljubljana, Ulica
bratov Babnik 10, vstopil 12. 12. 1996,
vložil 540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113593
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06597 z dne 24. 6. 1997 pri
subjektu vpisa ALMIS, modno oblikovanje
in trgovina, d.o.o., sedež: Slovenska 40,

Ljubljana, pod vložno št. 1/28587/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Sedež: Ljubljana, Jesihov štradon 50.
Rg-113594
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00775 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa LASMED DEBEVEC &
CO., razvoj, projektiranje, inženiring,
svetovanje, d.n.o.,Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 24, sedež: Ulica Pohorskega bataljona 24, Ljubljana, pod vložno št. 1/17231/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in zastopnika ter preoblikovanje iz d.n.o. v družbo z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5606381
Firma: LASMED, razvoj, projektiranje,
inženiring, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LASMED, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Debevec Jože in Debevec
Mojca, oba iz Ljubljane, U. Pohorskega bataljona 24, izstopila iz d.n.o. in vstopila v
d.o.o. 13. 1. 1997, vložila po 404.000 SIT
ter Konečnik Marija, Dravograd, Meža 131,
vstopila 13. 1. 1997, vložila 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Debevec Mojca, razrešena 31. 1. 1997 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev, in direktorica
Konečnik Marija, imenovana 31. 1. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113595
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02915 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa ALJAŽEV HRAM, gostinstvo, turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 17-19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/28627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5967317
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štrukelj Artur, razrešen 15. 5. 1997;
direktor Šubic Miran, Ljubljana, Rimska cesta 14, imenovan 16. 5. 1997, zastopa
družbo neomejeno, razen pri poslih oziroma odločitvah, ki se nanašajo na odtujitev
ali obremenitev nepremičnin, najemanje posojil, ki presegajo osnovni kapital, dajanje
posojil in poroštev, podeljevanje prokure ali
pooblastil pri najemu ali prodaji osnovnih
sredstev v vrednosti nad 45.000.000 SIT,
za kar vse potrebuje soglasje ustanovitelja.
Rg-113596
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06846 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa DOTS RECORDS, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 48, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20871/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 4. 12. 1996 s
temile podatki:
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Matična št.: 5698456
Ustanovitelja: Domicelj Tomaž, Ljubljana,
Vošnjakova 9, vstop 19. 10. 1992, vložek
1,050.000 SIT in DOTS RECORDS, trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
48, vstop 4. 12. 1996, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost,
vpisana
dne
24. 6.
1997. 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov, 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 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 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 gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin,tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijača, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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 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 vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
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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 polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki 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 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 nadrobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52440 Trgovina na robno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, 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 robno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 52730
Popravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-113597
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06881 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa BHV - HEMES, d.o.o.,
Mednarodno trgovsko podjetje, Podpre-
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ska 9, Draga, sedež: Podpreska 9, Draga, pod vložno št. 1/14455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5692113
Osnovni kapital: 12,943.000 SIT
Ustanovitelj. Ukmar Darko, Ljubljana, Mali
trg 5, vstop 17. 11. 1992, vložek
12,943.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113599
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06867 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa PROMAG, informacijsko-poslovni
inženiring,
Ljubljana,
d.o.o., sedež: Tivolska 50, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5460212
Sedež: Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 36
Dejavnost, vpisana dne 24. 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 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 inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
Rg-113600
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02439 z dne 24. 6. 1997
pri subjektu vpisa INTERTRADE ITA, podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, sedež: Tomšičeva 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična št.: 5111978
Osnovni kapital: 695,310.000 SIT
Ustanovitelji: INTERTRADE ITA, d.o.o. in
INTERTRADE MEDNARODNO PODJETJE,
d.d., izstopila 31. 1. 1997; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, vložil 53,490.000 SIT; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 190,860.000 SIT; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
53,480.000 SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložili 213,940.000 SIT; upravičenci
iz interne razdelitve, vložili 23,080.000 SIT
in kupci delnic iz javne prodaje, vložili
160,460.000 SIT, vstopili 31. 1. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sušnik Anton, Kranj, Šiškovo naselje št. 33,
razrešen 31. 1. 1997 kot generalni direktor
in imenovan z direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev kot člane začasne uprave direktor.
Člani nadzornega sveta: Pance France,
Babšek Franc, Bohnec Franc, Knapič Danijela in Papler Janez, vstopili 31. 1. 1997.
Dejavnost,
vpisana
dne
24. 6.
1997. 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274
Druga popravila, d.n.; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 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
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP 00993/01495
- 1997/MR z dne 23. 4. 1997.
Rg-113602
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07070 z dne 3. 7. 1997
pod št. vložka 1/29440/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skupnost lastnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5997755
Firma:
SKUPNOST
LASTNIKOV
RAVBARJEVA 5
Pravnoorg. oblika: s. l.
Sedež: Ljubljana, Ravbarjeva 5
Ustanovitelji: po priloženem seznamu,
Ljubljana, Ravbarjeva 5, vstopili 23. 12.
1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Benko Dušan, Ljubljana, Ravbarjeva 5, imenovan 23. 12. 1996, zastopa
skupnost brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
7032 Upravljanje z nepremičninami za poplačilo ali po pogodbi.
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Rg-113603
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/17721 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa SEKOR, gradbeno, trgovsko in investicijsko podjetje, d.o.o.,
Trbovlje, sedež: Obrtna cona Neža, Trbovlje, pod vložno št. 1/23656/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5780276
Firma: SEKOR, gradbeno, trgovsko in
investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SEKOR, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Ulica Mire Lenardičeve 13
Osnovni kapital: 1,652.628 SIT
Ustanovitelj: Senčar Janez, Zagorje, Selo 71, vstop 22. 1. 1993, vložek
1,652.628 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koritnik Jurij, izstop 15. 12. 1994.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo zastopniku Koritnik Juriju, ki je bil razrešen
15. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1997:
3001 Proizvodnja pisarniških strojev, 3002
Proizvodnja računalnikov in druge 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 aparatov; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4524
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 štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervni deli in dodatno 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 opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
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6030 Cevovodni transport; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7141 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-113604
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03823 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa OTIUM, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Rožna dolina C. IX/21, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki.
Matična št.: 5855403
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 48.
Rg-113605
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03443 z dne 3. 7. 1997
pod št. vložka 1/29441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1196693
Firma: AUREUS SMT, proizvodnja in
trgovina, d.d.
Skrajšana firma: AUREUS SMT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Vnanje Gorice, Pod goricami 54
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ilievski Diana, Dragomer,
Pot na Polane 26, vložila 3,000.000 SIT;
Štimec Bogdan, Domžale, Ljubljanska
c. 84, vložil 100.000 SIT; Starčevič Mladen, Ljubljana, Golo Brdo 47, vložil
400.000 SIT; Šmid Nataša, Ljubljana, Puterlejeva ul. 13, vložila 400.000 SIT; Andrič
Silvo, Medvode, Čelesnikova ul. 28, vložil
100.000 SIT, vstopili 14. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
predsednik uprave Ruperts Roman, Vrhnika, Pot na Polane 26 in član uprave Radoha Marjan, Medvode, Zgornje Pirniče 79b,
imenovana 14. 2. 1997, zastopata in predstavljata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1997:
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
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aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge 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 naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-113606
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02825 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE GEODETSKIH IZVAJALCEV, sedež: Šaranovičeva 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/28455/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5971004
Ustanovitelja: GEOFOTO, Podjetje za
geodetske in računalniške storitve, d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva 6, in Inštitut
za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete
AGG Ljubljana, p.o., Ljubljana, Jamova 2,
vstopila 4. 4. 1997, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člani
uprave: Grilc Matjaž, Tanko Darko in Šuntar
Aleš, razrešeni 4. 4. 1997; člana uprave
Bovha Dominik, Celje, Maistrova ulica 9 in
Novak Tomaž, Ljubljana, Na jami 1, imenovana 4. 4. 1997; posamezen član uprave
lahko v imenu združenja sklepa pravne posle v vrednosti nad 100.000 SIT samo s
pisnim soglasjem ostalih članov uprave. Za
sklepanje poslov v vrednosti nad 1,000.000
SIT mora uprava pridobiti predhodno soglasje sveta združenja. Za sklepanje poslov
v vrednosti nad 5,000.000 SIT mora uprava
pridobiti predhodno soglasje skupščine.
Rg-113607
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02128 z dne 10. 7. 1997 pri subjektu vpisa FISHBONE, Gostinstvo, tr-
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govina, storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Topniška 70, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22980/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5855039
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 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; trgovina 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,

navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 točenje pijač in napitkov, 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 8042 drugo izobraževanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-113609
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/0711 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa EUROCODE, d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
sedež: Smrtnikova 3, Ljubljana, pod vložno št. 1/09516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5855314
Ustanovitelj: Erzar Roman, izstop 13. 12.
1996: Radenkovič Vitodrag, Ljubljana, Smrtnikova 3, vstop 7. 11. 1994, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Erzar Romanu, ki je bil razrešen
13. 12. 1996.
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Rg-113610
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07156 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa FIRIKOM, trgovinaa,
proizvodnja in storitve, Preserje, d.o.o.,
sedež: Preserje 53, Preserje, pod vložno
št. 1/14831/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5572274
Ustanovitelj: Šeškar Metka, izstop
24. 12. 1996; Šeškar Anton, Preserje
53,vstop 24. 12. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šeškar Metka, razrešena 24. 12. 1996;
direktor Šeškar Anton, imenovan 24. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing); 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93040 Pogrebne storitve;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113611
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/03499 z dne 10. 7. 1997 pod
št. vložka 1/29466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196782

Firma: PLANIS, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PLANIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob železnici 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ilovar Darja, Ljubljana, Tržna ulica 3, vložila 375.000 SIT; Šmid Tomaž, Ljubljana, Vojkova 4, vložil 750.000
SIT; Vugrinec Boško,Ljubljana, Ziherlova 6,
vložil 375.000 SIT, vstopili 13. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Ilovar Darja, ki zastopa družbo neomejeno pri vseh poslih do vrednosti
1,000.000 SIT, nad to vrednostjo pa s soglasjem pooblaščenca Šmid Tomaža; zastopnik Vugrinec Boško, ki kot namestnik
direktorice zastopa družbo neomejeno pri
vseh poslih do vrednosti 1,000.000 SIT,
nad to vrednostjo pa s soglasjem pooblaščenca Šmid Tomaža; zastopnik Šmid Tomaž, ki zastopa družbo brez omejitev, imenovani 13. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 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 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 inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, 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 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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
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mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trogvina 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
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Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in 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 (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovodni transport; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113613
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03602 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa SLOVENSKA IZVOZNA
DRUŽBA, Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
sedež: Josipine Turnograjske 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/19966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in spremembo statuta z dne 18. 6. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5665493000
Člani nadzornega sveta: Ravbar Vojka,
Dimovski Vlado, Bohnec Darko, Mrak Mojmir, Hazabeni Andrej, Detiček Jurij, Veselinovič Draško, Selak Alenka, Šušterič Branko, Lotrič Janez, Kavčič Jože, Mežnar Drago in Stantič Cveto, izstopili 18. 6. 1997;
Šuštar Boris, Vuk Janez, Kolar Milojka, Rav-
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bar Vojka, Mrak Mojmir, Lotrič Janez in Šušterič Branko, vstopili 18. 6. 1997.
Rg-113614
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02023 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa K2.NET, informacijski
inženiring, d.o.o., sedež: Resljeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26950(00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5910986
Ustanovitelj: Fajdiga Bulat Andrea Maja,
izstop 18. 12. 1996; Bulat Darko, Ljubljana, Veselova 19, vstop 22.6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113617
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00313 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa GONG ŠARAC, storitve,
gostinstvo in trgovina, k.d., sedež: Poljanska cesta 73, Ljubljana, pod vložno
št. 1/26918/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter preoblikovanje iz komanditne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo s
temile podatki:
Matična št.: 5913705
Firma: STUDIO GONG, storitve, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO GONG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šarac Darko, izstopil
30. 12. 1996; Šarac Mihailo, Ljubljana, Linhartova c. 7, izstopil iz k.d. in vstopil v
d.o.o. 30. 12. 1996, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli
in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, 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, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve
kampov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost
arhivov; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Rg-113618
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02378 z dne ne 10. 7.
1997 pod št. vložka 1/29468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča d.n.o. s temile
podatki:
Matična št.: 1193104
Firma: BYTYQI & CO, podjetje za
gradbene storitve in trgovino, d.n.o., Lukovica
Skrajšana firma: BYTYQI & CO, d.n.o.,
Lukovica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Lukovica, Sp. Prapreče 38
Ustanovitelja: Bytyqi Muhamet, Jugoslavija, Semetište, Suva Reka in Dželadini Še-
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fik, Moravče, Vegova ulica 4, vstopila 9. 4.
1997, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bytyqi Muhamet, ki zastopa družbo
brez omejitev in zastopnik Dželadini Šefik,
ki zastopa družbo brez omejitev kot pomočnik direktorja, imenovana 9. 4. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1997:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukateska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s

parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
an 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Rg-113619
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03882 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA
RUDARSTVO, GEOTEHNOLOGIJO IN
OKOLJE, sedež: Slovenčeva 93, Ljubljana, pod vložno št. 1/00747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo
in spremembo naslova zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5051576
Skrajšana firma: IRGO
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veselič Miran, dipl. ing. geol., Ljubljana, Primožičeva ul. 1, imenovan 28. 1.
1994, zastopa zavod neomejeno v okviru
pooblastil zavoda.
Rg-113620
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03859 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa LINK, Podjetniški inkubator, d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova
41, Ljubljana, pod vložno št. 1/02714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5297214
Ustanovitelj: Tatalovič Jasna, izstop
30. 12. 1996; LINK, Podjetniški inkubator,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, vstop
30. 12. 1996, vložek 3,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113623
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/03901 z dne 7. 7. 1997 pri subjektu vpisa PONTIS, zastopstvo, posredništvo, trgovina, d.o.o., sedež: Smrekarje-
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va 7, Ljubljana, pod vložno št. 1/04720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova ustanoviteljice ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična številka: 5322642
Ustanoviteljica: Gregorčič Monika, Ljubljana, Smrekarjeva ul. 7, vstop 18. 12. 1989,
vložek 2,145.534 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z 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 popravil motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
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korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno 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 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 kovinskimi 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 papirnic, 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 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
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov, 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 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); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanja z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 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 prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg- 113624
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03482 z dne 8. 7. 1997
pod št. vložka 1/29013/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča domačo podružnico s
temile podatki:
Matična št.: 1125133001
Firma: ADRIA SL, podjetje za pomorsko agencijske posle in mednarodno špedicijo, Podružnica Koper
Skrajšana firma: ADRIA SL, Podružnica
Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Ustanovitelj: ADRIA SL, Podjetje za pomorsko agencijske posle, in mednarodno
špedicijo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156,
vstop 23. 5. 1997, odgovornost: vpisano
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gunjač Narciz, Koper, Bonini 121,
imenovan 23.5. 1997, zastopa podružnico
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1997:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 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 potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113625
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/15265 z dne 18. 7. 1997
pri subjektu vpisa ABI, Podjetje za vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo, d.o.o., sedež: Ljubljanska cesta 14, Litija, pod vložno št. 1/09802/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in uskladitev dejavnosti s temile podatki.
Matična št.: 5435684
Ustanovitelja: GRADMETAL, Gradbeno
industrijsko podjetje, p.o., Litija, izstopilo
8. 10. 1992; Kuder Jože, Litija, Podšentjur
4 in Višnikar Aleksander, Litija, Frtica 4,
vstopila
8. 10. 1992,
vložila
po
2,337.493,05 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1997:
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 292 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
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plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.
Rg-113626
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06807 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa SCANDO-OMEGA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in
neživilskih proizvodov, marketing, storitve, gradbeni inženiring..., d.o.o., Radomlje, sedež: Pelechova 20, Radomlje,
pod vložno št. 1/11284/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5580242
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1997:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52481Trgovina na drobno s športno opremo; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 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; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.
Rg-113628
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04126 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa POLAR, izdelovanje hladilnih naprav in opreme, projektiranje,
montaža in servis, d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška c. 180b, Ljubljana, pod

vložno št. 1/00025/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5033462
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana; CERTIUS I. PID, d.d. in MAKSIMA I,
d.d., izstopili 11. 6. 1997; Simonič Dušan,
Semič, Stranska vas pri Semiču 5, vstopil
11. 6. 1997, vložil 33,907.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nose Vojko, razrešen 23. 6. 1997;
direktor Šalamon Franc, Ljubljana, Metoda
Mikuža 12, imenovan 24. 6. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-113629
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03864 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa SALOMONOV OGLASNIK, d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in
storitve, Ljubljana, sedež: Cesta 24.
junija 23, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5542421
Osnovni kapital: 89,998.399,83 SIT
Ustanovitelji: GALOP, d.o.o., Ljubljana-Polje, Novo Polje, Cesta III/17; SKOK,
d.o.o., Vrhnika, C. na Barje 19 in ALGAS,
d.o.o., Ljubljana, Pod gričem 10, Nadgorica, vstopili 2. 10. 1994, vložili po
29,999.466,61 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113634
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06772 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa CEDATA, inženiring,
d.o.o., Dobrunje, sedež: Novo naselje 7a,
Dobrunje, pod vložno št. 1/11618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5484502
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1997:
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov 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, primarnih členov in baterij; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3220
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Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 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; 5226 Trgovina nadrobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
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predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5150 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
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; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih 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 široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113636
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02493 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa PETROL, slovenska
naftna družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska c. 50, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika, članov nadzornega sveta in statuta z dne 4. 4.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 5025796
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Premk Franc, Ljubljana, Gabrščakova 47,
razrešen 4. 4. 1997 kot predsednik začasne uprave in imenovan za predsednika
uprave.
Člani nadzornega sveta: Mejak Miran,
Korže Uroš, Slavinec Uroš, Urlep Vojmir,
Gerjevič Andrej in Jama Barbara, izstopili
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4. 4. 1997; Starman Irena, Božič Mateja,
Mejak Miran, Korže Uroš, Slavinec Uroš,
Gerjevič Andrej in Jama Živalič Barbara,
vstopili 4. 4. 1997.
Rg-113637
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03435 z dne 14. 7. 1997
pod št. vložka 1/29482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196677
Firma: XING HUA CUN, družba za storitveno in trgovsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: XING HUA CUN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrhovčeva 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Yuan Sun Bin in Ji Long
Pin, obah iz R Kitajske, Zhejiang, vstopila
6. 5. 1997, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Slapar Silvo, Cerklje na Gorenjskem,
Lahovče 72, imenovan 6. 5. 1997, zastopa
in predstavlja družbo neomejeno doma in v
tujini do zneska 100.000 SIT, nad tem zneskom pa po predhodnem soglasju z ustanoviteljem.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovi, 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-

govina 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo 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 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
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organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-113640
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06835 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa DINES, trgovina, storitve in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2, sedež: Vurnikova 2, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5301998
Ustanovitelji: Deu Rudolf in Deu Gregor,
oba iz Ljubljane, Mokrška 51, vstopila
24. 10. 1989, vložila po 1,489.050 SIT ter
DINES, trgovina, storitve in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2, vstopil
18. 12. 1996, vložil 330.900 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113641
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06747 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa SPC ŽUPAN, Studio za
poslovno informatiko in založništvo,
d.n.o., Ljubljana, sedež: Metoda Mikuža
10, Ljubljana, pod vložno št. 1/10122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5445540
Sedež: Ljubljana, Tržaška 132
Rg-113642
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03512 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa PRIT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
sedež: Cesta dveh cesarjev 176, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5717914
Ustanovitelja: Poljšak Karmen, Sežana,
Merče 27a, vstop 6. 11. 1991, vložek
450.000 SIT in Poljšak Gabrijel, Ljubljana,
Cesta dveh cesarjev 176, vstop 12. 6.
1997, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
Na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
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no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih 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, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 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; 6110 Pomorski 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; 6330Storitve potovalnih
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; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično vetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483Tajniška de-
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la in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74842 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Rg-113643
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/05869 z dne 14. 7. 1997
pri subjektu vpisa EPG, elektrotehniško
podjetje, d.o.o., Grosuplje, sedež: Cesta
na Krko 9, Grosuplje, pod vložno
št. 1/00019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5149339
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pečnikar Anton, Ljubljana, Koširjeva
15, ki od 20. 4. 1995 daje soglasje za odločitve direktorju Koželj Bojanu, in direktor
Koželj Bojan, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta XXI/II, imenovan 20. 4. 1995, ki zastopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da potrebuje za odločitve soglasje direktorja Pečnikar Antona.
Rg-113644
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03457 z dne 15. 7. 1997
pod št. vložka 1/29489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.:1197720
Firma: AEL, Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Domžale, Zoisova ulica 30
Skrajšana firma: AEL, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Vir, Zoisova ulica 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Stanko, Domžale,
Vir, Zoisova ulica 30, vstop 5. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sušnik Stanko, imenovan 5. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 7. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprav in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 2161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
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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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi ,tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo 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 stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi troji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 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 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s poštno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina an 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
blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni 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 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113645
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01453 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa PA-KA INTERNATIONAL,
d.o.o., podjetje za trgovino, uvoz in izvoz, Špruha 26, Trzin, sedež: Špruha 26,
Trzin,
Mengeš,
pod
vložno
št. 1/26432/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5904935
Firma: AVTO PLUS ŠPORT, Založniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: AVTO PLUS ŠPORT,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 8
Ustanovitelja: STILLIN, d.o.o., Trzin in
MEROT, d.o.o., Loče pri Poljčanah, izstopila 10. 2. 1997; Porekar Tomaž, Ljubljana, Vrhovci, C. X/27, vložil 900.000 SIT in
Regvat Peter, Ljubljana, Dunajska cesta
347, vložil 600.000 SIT, vstopila 10. 2.
1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Pogorelc Majda in Mramor Stane,
razrešena 10. 2. 1997; direktor Porekar Tomaž, ki zastopa družbo brez omejitev in zastopnik Regvat Peter, ki zastopa družbo
brez omejitev, kot pomočnik direktorja, oba
imenovana 10. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1997:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje 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 zapisov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
Rg-113646
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03840 z dne 2. 7. 1997
pri subjektu vpisa MINI & MAKSI-GORIČAR
IN DRUŽBENIKI, trgovska družba, d.n.o.,
Dol pri Ljubljani, sedež: Laze pri Dolskem 28a, Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/29203/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljic in
spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1125168
Ustanoviteljica: Jotanović Georgina, izstop 25. 6. 1997; Borštnar Melita, Litija,
Sitarjevška 36, vstop 25. 6. 1997, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Jotanović Georgina, razrešena
25. 6. 1997; zastopnica Borštnar Melita,
imenovana 25. 6. 1997, zastopa družbo
brez omejitev, kot namestnica direktorja.
Rg-113648
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02896 z dne 27. 6. 1997
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107,
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osnovnega kapitala, članov nadzornega sveta in statuta ter
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic s temile podatki:
Matična št.: 5300231
Osnovni kapital: 33,442.400.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Derganc Dragica, Milavec Mirko, Kolar Jožef, Bračič
Ksenija, Jamnik Stane, Cvetek Jože, Galof
Katja in Ferenc Nevenka, vstopili 12. 2.
1997.
Vpiše se sprememba statuta delniške
družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., sprejeta na skupščini družbe dne
19. 12. 1996.
Vpiše se sklep uprave, ki je bil sprejet na
podlagi 6. odstavka 356. člena zakona o
gospodarskih družbah in statuta družbe dne
24. 11. 1996 in 25. 11. 1996, da se osnovni kapital zmanjša z umikom lastnih delnic za 1,276.000.000 SIT.
Rg-113649
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03656 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107,
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5300231
Na podlagi sklepa skupščine z dne
20. 6. 1997 se vpiše, da se osnovni kapital
družbe, ki znaša 33,442.400.000 SIT z
umikom 135.736 delnic zmanjša in znaša
32,085.040.000 SIT.
Rg-113650
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03108 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d., sedež: Dunajska cesta
107,
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02785/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe MULTI-DATA,
d.o.o. (1/25121/00) k družbi POSLOVNI
SISTEM MERCATOR, d.d., Ljubljana s temile podatki:
Matična št.: 5300231
Vpiše se pripojitev družbe MULTI DATA,
podjetje za računalniški inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
107, št. reg. vložka 1/25121/00 k
POSLOVNEMU SISTEMU MERCATOR,
d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
24. 1. 1997.
Rg-113651
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06659 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa MISTRAL, trgovinsko
podjetje, d.o.o., sedež: Nazorjeva 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/02619/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in družbene pogodbe z dne 12. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5297907
Ustanovitelja: Marinko Franci, Ljubljana,
Celovška 456, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,613.300 SIT; MISTRAL, trgovinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 6, vstop
12. 12. 1996, vložek 868.700 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-113652
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06658 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa ELITE, Podjetje za grafične storitve, d.o.o., sedež: Dunajska
271,
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/02132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
spremembo družbene pogodbe z dne
12. 12. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5286824
Ustanovitelja. DEL KONTE, Ekonomske
in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana, izstopil 12. 12. 1996; Ramovš Marcel, Ljubljana, Dunajska 271, vložil 75.959,30 SIT in
ELITE, Podjetje za grafične storitve, d.o.o.,
Ljubljana,
Dunajska
271,
vložilo
1,443.227,30 SIT, vstopila 12. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-113655
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01472 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa DINOS RECYCLING,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šlandrova 6, Ljubljana, pod vložno št. 1/26292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5893909
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rebrača Stanko, razrešen 10. 2.
1997; direktor Tkalec Ivan, Radomlje, Tovarniška 45, Preserje, imenovan 10. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113656
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03475 z dne 26. 6. 1997
pod št. vložka 1/29404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1196758
Firma: ELSINCO, prodaja elektronskih
aparatov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ELSINCO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ELSINCO GES.M.B.H., Dunaj, Avstrija, Breitenfurter Strasse 13, vstop
13. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žlogar Ivica, Ljubljana, Hrenova 13,
ki zastopa družbo s predhodnim pisnim soglasjem ustanovitelja in prokurist Lewitsch
Franz, Dunaj, Avstrija, Tolstojgasse 25, imenovan 13. 6. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
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5274 Druga popravila, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.
Rg-113657
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06992 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa BS-TRG, Trgovsko in
storitven podjetje, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 1, sedež: Trebinjska 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/12066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5485410
Ustanovitelji: Žgajnar Matija in Žgajnar
Peter, oba iz Ljubljane, Trebinjska 1, vstopila 5. 3. 1991, vložila po 675.000 SIT, ter
BS-TRG, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 1,
vstopil 24. 12. 1996, vložil 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113658
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06689 z dne 26. 6. 1997
pri subjektu vpisa GEPARD, d.o.o., varovanje premoženja, Pijava gorica 39, sedež: Pijava gorica 39, Ig, pod vložno
št. 1/13866/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5525853
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-113659
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01316 z dne 26. 6. 1997
pod št. vložka 1/29410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1125419
Firma: PROKO, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Pod hrasti 37
Skrajšana firma: PROKO, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pod hrasti 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cizelj Rok, Ljubljana, Pod
hrasti 37 in Kokol Primož, Ljubljana, Topniška ulica 13, vstopila 27. 3. 1997, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni zastopanje: direktorja Cizelj Rok in Kokol Primož, imenovana
27. 3. 1997, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1997:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113663
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01324 z dne 23. 6. 1997
pod št. vložka 1/29383/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1191403
Firma: GALERIJA LJUBJANICA, družba za razvoj projektov, d.o.o.
Skrajšana firma: GALERIJA LJUBLJANICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška 40
Osnovni kapital: 1,500.000SIT

Ustanovitelj: BAUHOLDING AKTIENGESELSCHAFT, Spittal ob Dravi, Avstrija, Ortenburgerstrasse 27a 9800, vstop 27. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Paš Ingo, Ljubljana, Glavarjeva
ul. 47 in Groinigg Alfred, 9020 Klagenfurt,
Avstrija, Karawankenblickstrasse 63, imenovna 27. 2. 1997, vsak od njiju zastopa
družbo samostojno brez omejitev pri poslih
v vrednosti do 9,000.000 SIT, pri poslih
preko navedenega zneska pa zastopata
družbo oba skupaj.
Dejavnost, vpisana dne 23. 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 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 inštalacije pri gradnjah; 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113664
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01318 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa ARDI, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Glonarjeva 8, Ljubljana, pod vložno št. 1/24497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5797179
Ustanovitelji: Dobrila Jurij, Ljubljana, Cesta v Rožno dolino 40, vložil 567.300 SIT;
Farkaš Špindler Leonora, Ljubljana, Štepanjska cesta 10, vložila 241.800 SIT; Bevc
Ernest, Novo mesto, Muhaber 29, vložil
240.970 SIT; Tršar Matjaž, Ljubljana, Nazorjeva 8, vložil 239.050 SIT in Toplak Tomaž, Ptuj, Vičeva 119, vložil 232.970 SIT,
vstopili 22. 6. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo; Brekalo Vesna, izstopila 20. 12.
1996.
Rg-113665
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01492 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa GRADIS, Biro za projektiranje, Ljubljana, p.o., sedež: Ul. Grad-
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nikove brigade 11, Ljubljana, pod vložno
št. 1/06344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanovitelje, osnovni kapital, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5075017
Firma: GRADIS, Biro za projektiranje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRADIS BP, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 77,520.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 7,752.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil 7,752.000 SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 36,992.000 SIT; Cukut Jovan, Ljubljana, Clevelandska 23, vložil
682.000 SIT; Fišer Simona, Ljubljana, Pod
lipami 35, vložila 1,578.000 SIT; Debevc
Stane, Ljubljana, Ptujska 10, vložil 779.000
SIT; Velkavrh Ivanka, Ljubljana, Rusjanov
trg 10, vložila 527.000 SIT; Jereb Blaž,
Ljubljana, Dolenjska cesta 62, vložil
682.000 SIT; Gašparič Leon, Ljubljana,
Cvetlična pot 21, vložil 978.000 SIT; Elikan
Drago, Ljubljana, Rudnik 1/2, vložil
1,888.000 SIT; Bartol-Pohl Nives, Ljubljana, Rusjanov trg 8, vložila 300.000 SIT;
Flis Zdenka, Domžale, Stranska ulica 7, vložila 952.000 SIT; Pirnat Borut, Ljubljana,
Verovškova ul. 11a, vložil 2,022.000 SIT;
Čoh Jože, Hrastnik, Podkraj 78, vložil
1,517.000 SIT; Dovečer Stanislav, Ljubljana, Belokranjska 8, vložil 799.000 SIT; Končan Herbert, Ljubljana, Kersnikova 10, vložil 656.000 SIT; Krč Breda, Ljubljana, Križna 1, vložila 1,610.000 SIT; Reya Nikolaj,
Ljubljana, Šarhova 6, vložila 400.000 SIT;
Kajželj Marija, Ljubljana, Mesesnelova 20,
vložila 400.000 SIT; Kilar Mitja, Ljubljana,
Topniška 43, vložil 400.000 SIT; Vogrinec
Moljk Sonja, Ljubljana, Vodnikova 4, vložila
350.000 SIT; Zorko Ivanka, Ljubljana, Šišenska 5, vložila 200.000 SIT; Leben Ivan,
Ljubljana, Ul. Zore Ragancionove 4, vložil
200.000 SIT; Reya Marko, Ljubljana, Šarhova 6, vložil 250.000 SIT; Reya Nada,
Ljubljana, Mucherjeva 8, vložila 200.000
SIT; Reya Dragica, Ljubljana, Šarhova 6,
vložila 400.000 SIT; Reya Gregor, Ljubljana, Mucherjeva 8, vložil 300.000 SIT; Pipan Nada, Ljubljana, Cesta XXX/6, vložila
400.000 SIT; Cimerman Franc, Kranj, Tomšičeva 46, vložil 400.000 SIT; Kajželj Miha,
Ljubljana, Mesesnelova 20, vložil 250.000
SIT; Fišer Romana, Ljubljana, Gradišče 40,
vložila 400.000 SIT; Fišer Bruno, Slovenj
Gradec, Gradišče 40, vložil 400.000 SIT;
Fišer Marjan, Slovenj Gradec, Gradišče 40,
vložil 350.000 SIT; Fišer Cene, Ljubljana,
Pod Lipami 35, vložil 200.000 SIT; Fišer
Eva, Ljubljana, Pod Lipami 35, vložila
250.000 SIT; Debevc Berta, Ljubljana, Ptujska 10, vložila 350.000 SIT; Velkavrh Marta, Ljubljana, Rusjanov trg 10, vložila
100.000 SIT; Gašparič Tomaž, Ljubljana,
Cvetlična pot 21, vložil 250.000 SIT; Gašparič Nina, Ljubljana, Cvetlična pot 21, vložila 200.000 SIT; Elikan Aleš, Ljubljana,

Rudnik I/2, vložil 200.000 SIT; Elikan Andreja, Ljubljana, Rudnik I/2, vložila 350.000
SIT; Perkovič Marija, Ljubljana, Petrovičeva
11, vložila 350.000 SIT; Flis Sara, Domžale, Stranska ulica 7, vložila 100.000 SIT;
Pirnat Barbara, Ljubljana, Verovškova
ul. 44a, vložila 200.000 SIT; Pirnat Zdenka, Ljubljana, Verovškova ul. 44a, vložila
350.000 SIT; Pirnat Leopolda Ivana, Ljubljana, Verovškova ul. 44a, vložila 400.000
SIT; Čoh Mirko, Hrastnik, Podkraj 78, vložil
400.000 SIT; Čoh Monika, Hrastnik, Podkraj 78, vložila 100.000 SIT; Čoh Irena,
Hrastnik, Podkraj 78, vložila 300.000 SIT;
Dovečer Bojan, Ljubljana, Belokranjska 8,
vložil 100.000 SIT; Krč Venčeslav, Ljubljana, Križna 1, vložil 350.000 SIT; Flis Veljko, Domžale, Stranska ul. 7, vložil 204.000
SIT, vstopili 13. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1997:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencije št. LP-00882/00478
- 1997/AK z dne 6. 3. 1997.
Rg-113666
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02277 z dne 23. 6. 1997
pri subjektu vpisa HUBI & SIN, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Kokaljeva 1, sedež: Kokaljeva 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/14956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5556759
Ustanovitelji: Hubert Herman, Logatec,
Kalce 11, vstopil 25. 11. 1991, vložil
1,606.771,33 SIT; Palić Vinko, Zagreb, Čeminačka 8, vstopil 5. 1. 1995, vložil
1,606.771,33 SIT; Berce Stojan-Metod,
Ljubljana, Linhartova cesta 96, vstopil 20. 3.
1997, vložil 1,606.771,34 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Berce Stojan-Metod, imenovan 20. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113667
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01339 z dne 19. 6. 1997
pod št. vložka 1/29367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1126245
Firma: CONTROLMATIK ABW, družba
za proizvodnjo, trgovino in storitve, Domžale, d.o.o.
Skrajšana firma: CONTROLMATIK
ABW, Domžale, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Fajfarjeva 15
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelj: Boben Vladimir, Komenda,
Krekova ulica 19, vstop 20. 2. 1997, vložek 2,120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boben Vladimir, imenovan 20. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
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vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
foij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla; proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega 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
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev, 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 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 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 tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov 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;
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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;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijo
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elektrike; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4524 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 štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
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
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
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specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina nadrobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti, 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost 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; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
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svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113668
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06342 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa PAK4, podjetje za proizvodnjo, kartonske embalaže, d.o.o., sedež: Opekarna 22, Trbovlje, pod vložno
št. 1/15150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5562902
Ustanovitelji: Ahac Roman, Trbovlje, Trg
Franca Fakina 2a, vložek 17,790.020 SIT;
Kodrič Darko, Trbovlje, Gimnazijska c. 15a,
vložil 17,790.020 SIT; Ahac Gvido, Trbovlje, Trg revolucije 4, vložil 3,520.497 SIT in
Žagar Bogomir, Trbovlje, Trg revolucije 1,
vložil 3,520.497 SIT, ki so vstopili
10. 1. 1992, ter PAK4 d.o.o., Trbovlje,
Opekarna 22, vložil 14.207.010 SIT, vstopil 22. 11. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113669
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06489 z dne 19. 6. 1997
pri subjektu vpisa KTMM, trgovsko podjetje, d.o.o., Rudnik 14, Kočevje, sedež:
Rudnik 14, Kočevje, pod vložno
št. 1/17013/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5680387
Firma: KTMM, prevozništvo, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Rudnik 14,
Kočevje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kajtna Milan, vstopil
30. 3. 1992 in Kajtna Mojca, vstopila
10. 12. 1996, oba iz Kočevja, Rudnik 14,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
183 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2871 Proizvodnja jeklenih 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.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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 pohištvo, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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 de-
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belo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo 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 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 drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5150 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 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.; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
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in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-113670
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01483 z dne 19. 6. 1997
pod št. vložka 1/29370/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1191683
Firma: BEST COUNTRY, d.o.o.
Skrajšana firma: BEST COUNTRY,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Lemeževa ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Boškin Sonja, Ljubljana,
Lemeževa ulica 2, vstop 6. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Boškin Sonja, imenovana 6. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1997:
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
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 stavbnega 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;
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 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 sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5162 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-

stava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami.
Rg-113674
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/03417 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa TOTAL SYSTEM, Podjetje za servis in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kersnikova 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
25. 4. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5608210
Ustanovitelj: Skubic Mojca, izstop 20. 4.
1995; Zavrl Vladimir, Polhov Gradec, 43,
vstop 25. 4- 1995, vložek 785.382 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Skubic Mojca, razrešena 25. 4.
1995; zastopnik Zavrl Vladimir, imenovan
25. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 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 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 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 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; 5115 Posredništvo pri
prodaji tekstila, 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 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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
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pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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, gradbenim materialom 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 polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na deblo 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 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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 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 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni 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); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 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 najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73012 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 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-113676
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00901 z dne 18. 6. 1997
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pri subjektu vpisa JW INTERNATIONAL,
proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ravenska pot 30, Škofljica, pod vložno št. 1/13347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5442243
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
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mi; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, 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; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajane drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042
Drugo izobraževanje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113677
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/01289 z dne 18. 6. 1997
pod št. vložka 1/29344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1197657
Firma: PB MILOVANOVIĆ IN PARTNER, Trgovina, gostinstvo in storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: PB MILOVANOVIĆ IN
PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Levčeva ulica 15
Ustanovitelja: Milovanović Petar in Milovanović Bosa, oba iz Mengša, Levčeva ulica 15, vstopila 25. 2. 1997, vložila po
2.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Milovanović Petar, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Milovanović Bosa, ki zastopa družbo brez omejitev kot namestnica direktorja, imenovana 25. 2.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
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; 5224 Trgovina
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz.
Rg-113678
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00903 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa GENERAL IMPIANTI,
podjetje za prodajo, montažo in servisiranje gostinske in gospodinjske opreme, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180b, sedež: Celovška 180b, Ljubljana, pod vložno št. 1/04292/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5319811
Dejavnost, vpisana dne 18 . 6. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo, 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1551 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev, 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-

lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
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; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113680
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/02227 z dne 18. 6. 1997 pod
št. vložka 1/29353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1193023
Firma: TESSIL, storitveno podjetje,
d.o.o., Dob
Skrajšana firma: TESSIL, d.o.o., Dob
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dob, Prešernova 8
Osnovni kapital: 1,649.300 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Robert, Ljubljana,
Preglov trg 3, vstop 7. 3. 1997, vložek
1,649.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Erjavec Robert, imenovan 7. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4532 Izolacijska dela; 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 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5161 Trgovina na debelo 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 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;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90005 Druge storitve javne higiene.
Rg-113683
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/00853 z dne 18. 6. 1997
pri subjektu vpisa GASILSKA OPREMA, Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Koperska 94, Ljubljana. pod vložno
št. 1/03019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5300363
Osnovni kapital: 31,850.000 SIT
Ustanovitelji:Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 10. 1996,

vložek 2,380.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop
14. 10. 1996, vložek 2,380.000 SIT; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vstop 14. 10. 1996, vložek
4,820.000 SIT; Subašič Muhiba, Ljubljana,
Stari trg 7, vstop 31. 8. 1990, vložek
460.325 SIT; Leban Olga, Ljubljana, Vrhovci, C. 57, vstop 31. 8. 1990, vložek
1,378.223 SIT; Demšar Parkelj Darinka,
Ljubljana, Novo Polje, C. VII št. 129, vstop
14. 10. 996, vložek 380.000 SIT; Poglajen Mihaela, Ljubljana, Fabianijeva ul. 15,
vstop 14. 10. 1996, vložek 380.000 SIT;
Beguš Ljiljana, Ljubljana, Vodnikova 6,
vstop 31. 8. 1990, vložek 540.966 SIT;
Rink Marjanca, Medvode, Spodnje Pirniče
10b, vstop 14. 10. 1996, vložek 450.000
SIT; Popit Jožef, Vrhnika, Blatna Brezovica
71, vstop 14. 10. 1996, vložek 380.000
SIT; Prosen Viktor, Polhov Gradec, Babna
gora 7, vstop 22. 3. 1991, vložek
1,117.503 SIT; Kavčnik Zdravko, Ljubljana, Agrokombinatska 17a, stop 1. 4. 1992,
vložek 312.806 SIT; Jelovšek Janko, Vrhnika, Drenov grič 82, vstop 31. 8. 1990,
vložek 1,307.001 SIT; Nagode Milena, Vrhnika, Blatna Brezovica 37, vstop
25. 3. 1992, vložek 463.354 SIT; Brezak
Branko, Ljubljana, Polanškova ul. 40, vstop
14. 10. 1996, vložek 810.000 SIT; Rifelj
Branka, Ljubljana, Preska 28, vstop
31. 8. 1990, vložek 937.310 SIT; Svenšek Ivan, Starše, Marjeta na Dravskem polju
25, vstop 31. 8. 1990, vložek 567.803
SIT; Baloh Zoran, Ljubljana, Posavskega
14, vstop 23. 12. 1991, vložek 397.632
SIT; Burkeljc Peter, Ljubljana, Povšetova
ul. 72, vstop 14. 10. 1996, vložek 760.000
SIT; Pirš Albert Mario, Ljubljana, Kosovelova 43,vstop 31. 8. 1990, vložek 1,483.854
SIT; Blatnik Alojz, Ivančna Gorica, Ulica Juša Kozaka 5, vstop 1. 4. 1992, vložek
364.017 SIT; Majdič Ana, Ljubljana, Vodnikova c. 104 c, vstop 14. 10. 1996, vložek
380.000 SIT; Jezernik Silva, Nova Cerkev,
Nova Cerkev 22, vstop 4. 2. 1991, vložek
280.000 SIT; Sovčev Risto, Celje, Ulica
XIV. divizije 6, vstop 28. 2. 1991, vložek
562.148 SIT; Berdon Žarko, Ljubljana, Dolenjska cesta 452, vstop 1. 4. 1992, vložek 362.798 SIT; Kastelic Darko, Trbovlje,
Kolonija 1. maja 30, vstop 31. 8. 1990, vložek 512.018 SIT; Kralj Smiljana, Grosuplje,
Partizanska 19, vstop 23. 12. 1991, vložek 922.550 SIT; Polič Jože, Maribor, Ul.
Silvire Tomasini 11, vstop 31. 8. 1990, vložek 1,237.108 SIT; Mušič Karol, Vrhnika,
Opekarska c. 30, vstop 14. 10. 1996, vložek 380.000 SIT; Vampelj Majda, Dobrova,
Horjulska 179, vstop 31. 8. 1990, vložek
513.550 SIT; Redek Boris, Ljubljana, Zoletova 9, vstop 31. 8. 1990, vložek 503.363
SIT; Merjasec Mesojednik Nataša, Ljubljana, Šibeniška 6, vstop 14. 10. 1996, vložek 520.000 SIT; Geržina Marjeta, Ljubljana, Grablovičeva 32, vstop 31. 8. 1990,
vložek 192.725 SIT; Gibičar Jelica, Ljubljana, Ilirska 19, vstop 31. 8. 1990, vložek
115.394 SIT; Kurež Ivan, Podlehnik, Gorica 1, vstop 31. 8. 1990,vložek 162.742
SIT; Leban Dragica, Koper, Prade, C. XII/3,
vstop 31. 8. 1990, vložek 208.525 SIT; Mitić Ljiljana, Ljubljana, Ul. bratov Učakar 26,
vstop 31. 8. 1990, vložek 132.166 SIT;
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Ražman Boris, Portorož, Ladjedelniška reber 14, vstop 31. 8. 1990, vložek 193.271
SIT; Sterle Zlatka, Ljubljana, Moškričeva 40,
vstop 31. 8. 1990, vložek 171.538 SIT;
Tumpej Vilijem, Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 12, vstop 31. 8. 1990, vložek
151.377 SIT; Kušar Janez, Dobrova, Podsmreka 44, vstop 22. 3. 1991, vložek
170.884 SIT; Gunjač Breda, Koper, Vangelenska 71, vstop 28. 2. 1991, vložek
98.046 SIT; Čurman Dušan, Ljubljana, Grič
1a, vstop 23. 12. 1991, vložek 72.121 SIT;
Rudolf Alojz, Grosuplje, Obrtniška 6, vstop
1. 4. 1992, vložek 27.212 SIT in Gasilska
oprema, Trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana,
Koprska 94, vstop 31. 8. 1990, vložek
1,909.570 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Bisaro Jadranka, izstop 27. 9. 1996;
Čović Antun, izstop 31. 5. 1993; Fekonja
Helena, izstop 27. 9. 1996; Kjun Vinko,
izstop 10. 2. 1993; Mearič Marija, izstop
20. 2. 1995; Žlender Drago, izstop 17. 8.
1994; Žlender Irena, izstop 17. 8. 1994;
Demšar Irena, izstop 31. 5. 1993; Farasin
Zdenko, izstop 27. 9. 1996; Lopatič Janja,
izstop 21. 7. 1994; Petrič Marino, izstop
25. 5. 1993; Zupančič Robert, izstop
18. 4. 1994; Rajh Vekoslav, izstop 27. 9.
1996; Košir Dušan-Tone, izstop 21. 3.
1994; Merela Marin, izstop 27. 9. 1996;
Djurović Dušan, izstop 17. 8. 1994 in Omejc Ana, izstop 27. 9. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Jelovšek Janko, imenovan 14. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev kot
vodja komerciale.
Dejavnost, vpisana dne 18. 6. 1997:
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 45310
Električne inštalacije; 453209 Izolacijska
dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 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; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
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lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 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 igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 743000 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74820 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
00929/01673 - 1997/GV z dne 7. 2.
1997.
Rg-113684
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04811 z dne 13. 11. 1996
pri subjektu vpisa MAYGUT, podjetje za
gradbeništvo in investicije, d.o.o.,
Ljubljana, Slomškova ulica 6, sedež:
Slomškova ulica 6, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11107/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe z dne
16. 9. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5460115
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,
Vojkova cesta 77, vstop 16. 9. 1996, vložek 10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije,
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
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in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi 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 gradbenimi stroji; 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; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-113685
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04087 z dne 30. 9. 1997
pri subjektu vpisa INLES S.D.R., proizvodnja vhodnih vrat, d.d., Cesta Notranjskega odreda 45, Sodražica, sedež: Cesta
Notranjskega odreda 45, Sodražica, pod
vložno št. 1/12709/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala pooblastil zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5038952

Firma: INLES S D R, proizvodnja vhodnih vrat, d.d., Cesta Notranjskega
odreda 45, Sodražica
Skrajšana firma: INLES S D R, d.d., Sodražica
Osnovni kapital: 102,918.000 SIT
Ustanovitelji: Vesel Stane, Drobnič Viktor st., INLES HOLDING, d.d., INLES
S.D.R., d.d., Drobnič Viktor ml., Košmrlj
Branko in Andoljšek Franc, izstopili 21. 4.
1997; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 16,934.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 10,274.000 SIT; Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 20,550.000 SIT; upravičenci interne razdelitve, vložili 19,622.000 SIT;
udeleženci notranjega odkupa, vložili
35,368.000 SIT in lastniki trajnih vlog, vložili 170.000 SIT, vstopili 21. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košmrlj Branko, Loški potok, Hrib 3,
ki od 21. 4. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ponikvar Zmago, Košir Helena, Andoljšek Franc, Drobnič Viktor in Levstek Franc, vstopili 21. 4.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 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 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231¸ Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin
prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene;
3611
Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
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skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov, 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasadeeska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževnaje 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi koles, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijača, tobačnih izdelkov, 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;, 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na

drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5150 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem,d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja agencija št. LP 01258/01485
- 1997/ST z dne 7. 7. 1997.
Rg-113687
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/04054 z dne 30. 9. 1997 pri
subjektu vpisa DNEVNIK, Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,
sedež: Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02052/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
statuta z dne 19. 6. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5049334
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1997:
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-113689
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04251 z dne 26. 9. 1997
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pri subjektu vpisa SARRIO SLOVENIJA,
d.o.o., Proizvodnja kartona Količevo, Papirniška 1, Domžale, sedež: Količevo, Papirniška 1, Domžale, pod vložno
št. 1/00572/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5033691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bianconi Cesare, razrešen 4. 7.
1997; direktor Campanini Bonomi Carlopasquale, Velika Britanija, Palace cool W2,
London, imenovan 4. 7. 1997, zastopa
družbo brez omejitev - kot predsednik odbora direktorjev.
Rg-113690
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/04114 z dne 26. 9. 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, Ljubljana, pod vložno
št. 1/27884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5941075
Člani nadzornega sveta. Sušnik Ivan, izstopil 8. 7. 1997; Strman Jure, vstopil 8. 7.
1997.
Rg-113692
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02670 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA, p.o., sedež: Notranjska cesta 44, Cerknica, pod
vložno št. 1/01309/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 9000
Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
Rg-113694
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 95/00370 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa MASKA, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Ljubljana, sedež: Dunajska 22,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24554/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5793211
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
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zane storitve; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic.
Rg-113696
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05376 z dne 26. 9. 1997
pri subjektu vpisa WOODOO, trgovina, storitve, posredovanje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Jana Husa 42, sedež: Jana
Husa 42, Ljubljana, pod vložno
št. 1/25933/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5872456
Ustanovitelj: Pozvek Iztok, Ljubljana, Jana Husa 42, vstop 14. 11. 1994, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dimec Dejan, izstop 24. 9. 1997.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Dimec Dejanu, ki je bil razrešen
24. 9. 1997.
Rg-113697
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07033 z dne 2. 10. 1997
pri subjektu vpisa FABIANI, Podjetje za
zaključna dela v gradbeništvu, kmetijstvo in storitve, d.o.o., Pijava Gorica
216, Škofljica, sedež: Pijava Gorica 216,
Škofljica, pod vložno št. 1/12619/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.:5498660
Dejavnost, vpisana dne 2. 10. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 0125
Reja drugih živali; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.
Rg-113699
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05035 z dne 24. 9. 1997
pod št. vložka 1/29711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213954
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Firma: ARKSI, Podjetje za finance,
investicije in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ARKSI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zelena pot 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iskra Zdenko, Ljubljana, Zelena pot 26, vstop 9. 9. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Iskra Zdenko, imenovan 9. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 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 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 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 gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 511160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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 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 vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;

51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki 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 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s vežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi 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 drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52730 Druga
popravila, d.n.; 65210 Finančni zakup (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 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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 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 napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje s holding družbami; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje 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 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113700
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05066 z dne 24. 9. 1997
pod št. vložka 1/29713/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1213989
Firma: KRAG, svetovanje, marketing,
trženje in distribucija, d.o.o.
Skrajšana firma: KRAG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šišenska cesta 33
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Djordjević Ljubiša, Ljubljana, Šišenska cesta 33, vstop 19. 9. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Djorjević Ljubiša in Bevc Anamarija,
oba iz Ljubljane, Šišenska cesta 33, imenovana 19. 9. 1997, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 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 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 rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 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; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
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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 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 drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-113701
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/05287 z dne 24. 9.1997
pri subjektu vpisa I.T. - INFOTURISTICUM,
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: WTC, Dunajska 158, Ljubljana, pod
vložno št. 1/26366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5899079
Sedež: Ljubljana, Žaucarjeva 20.
Rg-113704
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03515 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa AC-DC - KOLETO IN
ZADNIK, elektronske naprave in grafične storitve, d.n.o., Podgorska 46,
Kočevje, sedež: Podgorska 46, Kočevje, pod vložno št. 1/10626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
firme, ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5449391
Firma: AC-DC - KOLETO IN KOLETO,
elektronske naprave in grafične storitve, d.n.o., Podgorska 46, Kočevje
Skrajšana firma: AC-DC - KOLETO IN
KOLETO, d.n.o., Kočevje
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Ustanoviteljica: Zadnik Robert, izstop
11. 6. 1997; Koleto Helena, Kočevje, Turjaška 15, vstop 11. 6. 1997, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje. zastopnik Zadnik Robert, razrešen 11. 6.
1997; direktorica Koleto Helena, imenovana 11. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113705
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/06642 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa ALLMET, trgovina, zastopanje in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ziherlova 6, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5909287
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
5261 Trgovina na drobno po pošti, 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-113706
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02207 z dne 24.9. 1997
pod št. vložka 1/29710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1193015
Firma: INOX ŽNIDARŠIČ, Trgovina,
proizvodnja in storitve, k.d.
Skrajšana firma: INOX ŽNIDARŠIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Šentvid pri Stični, Radohova
vas 28
Ustanovitelja: Žnidaršič Andrej in Žnidaršič Viktor, oba iz Šentvida pri Stični, Radohova vas 28, vstopila 5. 3. 1997, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Žnidaršič Andrej, imenovan 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0130 Mešano kmetijstvo,
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega 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 kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
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darskih strojev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113707
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03424 z dne 24. 9. 1997
pri subjektu vpisa KOPRON, konstruiranje
in proizvodnja strojev in opreme, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Nevelska pot 22, Kamnik, pod vložno št. 1/17797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5624258
Ustanovitelj: Zupančič Jože, izstop,
10. 6. 1997; Zupančič Jožef, Kamnik,
Neveljska pot 22, vstop 10. 6. 1997, vložek 3,358.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupančič Jože, razrešen 10. 6.
1997; direktor Zupančič Jožef, imenovan
10. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev. Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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, industrijske opreme, ladij, letal; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7230 Obdelava
podatkov; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-113708
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/004274 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa PREŠERNOVA DRUŽBA,
VRBA, podjetje za trgovino, posredovanje, zastopstvo, distribucijo, založništvo, d.o.o., Ljubljana, Opekarska 4a, sedež: Opekarska 4a, Ljubljana, pod vložno št. 1/17869/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev in osnovnega kapitala, preoblikovanje iz
d.o.o. v delniško družbo in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5642817
Firma:
PREŠERNOVA
DRUŽBA,
podjetje za založništvo, distribucijo, trgovino, zastopstvo, posredovanje, d.d.,
Ljubljana, Opekarska 4a
Skrajšana
firma:
PREŠERNOVA
DRUŽBA, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kulturno založniško društvo Prešernova družba, Ljubljana, Opekarska 4a, ki je vstopilo 4. 4. 1992 in vložilo
2,988.000 SIT ter Grgurevič Nikolaj, Ljubljana, Ulica Goce Delčeva 6; Jezernik Sonja, Domžale, Stobovska cesta 3a, Rojc
Alenka, Ljubljana, Viška cesta 49c in Novaković Marija, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar
8, ki so vstopili 11. 7. 1997 in vložile po
3.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Zlobec Ciril, Mihorko Branko in Komatar Primož, vstopili
11. 7. 197.
Rg-113709
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02192 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa INTERHIT, proizvodnja,
zastopstva, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Maroltova 2, Ljubljana, pod vložno št. 1/16351/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5623618
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1997:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic; 172
Proizvodnja pletenin in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1930
Proizvodnja obutve; 2211 Izdajanje knjig,
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založništvo; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvod-
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nja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 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 prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-113710
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02228 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa TEKSAS, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež: Šaranovičeva 23, Domžale, pod
vložno št. 1/29143/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5706068
Oseb, pooblaščena za zastopanje: Hayrettin Bayraktar, Istambul, Turčija, Huner
Sokak 27, razrešen 5. 3. 1997 kot zatopnik in imenovan za prokurista.
Rg-113711
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/07002 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa FIRA, Finance, računovodstvo,računalništvo, d.o.o., Grosuplje,
Prešernova 82, sedež: Prešernova 82,
Grosuplje, pod vložno št. 1/02798/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5302129
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačar Anton, Grosuplje,
Ljubljanska cesta 4, vstop 7. 12. 1989, vložek 12,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-113713
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03409 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa ABH DZU, družba za
upravljanje vzajemnih skladov, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 50, Ljubljana, pod vložno št. 1/26083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki.
Matična št.: 5865727
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Pelcar Miloš, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 16, imenovan 26. 5. 1997.
Rg-113714
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/03804 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa ERICSSON, trgovanje s
telekomunikacijskimi sistemi in proizvodi, d.o.o., sedež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno št. 1/27618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5932203
Sedež: Ljubljana, Dunajska 56.
Rg-113716
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 97/02072 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA TRŽENJE,
EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kraigherjev trg 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/00379/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, sedeža
in ustanoviteljev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družba, uskladitev dejavnosti
in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5051541
Firma: ITEO, svetovalni institut, d.d.,
angleški prevod firme: ITEO Management Consulting Institute
Skrajšana firma: ITEO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Ajdovščina 4
Osnovni kapital: 172,049.000 SIT
Ustanovitelji: ITEO LJUBLJANA, Ferfila
Zdenka, Rajterič Zlata, Dolčič Sonja, Grubor Mateja, Gregorič Maja, Kavčič Bogdan,
Križman Aleš, Vidmar Dane, Merlak Andrej,
Kline Alenka; Micki Saša; Može Andreja,
Černe Vera, Kovač Jasna, Mihelčič Helena,
Gregorič Mile, Furlan Izidor, Dedek Frančiška, Koprivec Cvetka, Mihelič Alojz, Klemenc Tomaž, Zajc Ema, Zmazek Branko,
Jagarinec Darinka, Vrhovnik Barbara, Anterič Mira, Bergant Živko, Trebše Matjaž, Pajič Mojca, Ceglar Tatjana, Zajec Stanka,
Škofič Peter, Vajdič Drago, Plut Edvard,
Bertoncel Erik, Šegula Milojka, Železnikar
Danica, Kerle Marija, Tršan Janez, Pajk Anton, Bidovec Marjan, Mihelič Marija, Slokan
Mile, Kocjan Branko, Bevk Peter, Kuralt Marija, Zeni Janez, Žugaj-Zdjelarević Višnja in
Sabolek Miroslav, izstopili 6. 11. 1996;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 39,070.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 15,930.000 SIT;
Kapitalski sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil 15,930.000 SIT; udeleženci
interne razdelitve, vložili 24,650.000 SIT;
udeleženci notranjega odkupa, vložili
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63,720.000
SIT;
delničarji,
vložili
12,749.000 SIT, vstopili 23. 9. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Bohorič Janez,
Hudej Franc in Sok Marko, vstopili 6. 11.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 23. 9. 1997:
2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 6521 Finančni zakup (leasing);
6711 Storitve finančnih trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
7415 Upravljanje s holding družbami; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja agencije št. LP
00934/00950 - 1997/IZ z dne 7. 4. 1997.
Rg-45472
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00948 z dne 12. 4. 1996 pod št.
vložka 1/27748/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5938058
Firma: STOL VZDRŽEVANJE, podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: STOL VZDRŽEVANJE,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: STOL, industrija pohištva,
d.d., Kamnik, Ljubljanska 45, vstop 14. 2.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koleša Janez, Kamnik, Zikova 12,
imenovan 14. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4511 Rušenje objektov in
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zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-100164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03735 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu vpisa SETNIKAR IN OSTALI –
ALETEA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana, sedež:
Linhartova 64, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/20413/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5687586
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska 28
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
171 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 172 Tkanje tekstilij;
1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722
Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723
Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724
Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge
tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
1751 Proizvodnja preprog 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 kvačkanih materialov;
177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja 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 jerme-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih 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 gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 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, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi

živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering); 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 602 Drug kopenski
promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
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no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
92712 Dejavnost igralnic; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-100384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06436 z dne 13. 9. 1996 pri subjektu vpisa JURANČIČ, trgovsko podjetje
za strojno tehniko, d.o.o., Trbovlje, sedež: Ostenk 5a, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/21471/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5723167
Osnovni kapital: 2,675.492 SIT
Ustanoviteljica: Jurančič Mojca, Trbovlje, Ostenk 5a, vstop 22. 1. 1993, vložek
2,675.492 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6024 Cestni
tovorni promet.
Rg-100702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04918 z dne 13. 11. 1996 pri subjektu vpisa TEOREM, d.o.o., podjetje za
storitve in trgovino, Cesta II. grupe odredov 56a, Ljubljana, sedež: Cesta II. grupe odredov 56a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
ustanoviteljic s temile podatki:
Matična št.: 5620929
Firma: TEOREM, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TEOREM, d.o.o.
Ustanoviteljica: Zupančič Barbara, Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 56a, vstop
27. 3. 1992, vložek 1,503.672,37 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kodrič Zupančič
Marija, izstop 19. 9. 1996.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe z dne 19. 9. 1996.
Rg-100765
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00625 z dne 26. 2. 1996 pod št.

vložka 1/27480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 5935113
Firma: G-TOURS DOMUZ & CO, k.d.,
transportne storitve
Skrajšana firma: G-TOURS DOMUZ &
CO, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova c. 63
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Domuz Nedeljko, Prnjavor,
Bosna in Hercegovina, S. Kulaši, in Prodanovič Mirko, Ljubljana, Hladilniška pot 7,
vstopila 31. 1. 1996, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Domuz Nedeljko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Prodanovič Mirko, imenovan 31. 1. 1996.
Dejavnost, vpisana 26. 2. 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 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 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;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina 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 kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
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drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 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 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 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 domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost 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 dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-100837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05449 z dne 18. 11. 1996 pod št.
vložka 1/28609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5981905
Firma: ZAHID, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: ZAHID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Novi dom 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nuhanović Avdo in Nuhanović Emira, oba iz Zvornika, Skočić b.b.,
vstopila 15. 10. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Nuhanović Avdo, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Beganović Nurif,
Ljubljana, Gunceljska cesta 1, imenovana
15. 10. 1996.
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo 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 industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-101121
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04627 z dne 11. 12. 1996 pri subjektu vpisa ELTRON – IVICA HORVAT, servisno podjetje, k.d., sedež: Petrovičeva
21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5447160
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1996: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z 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 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-101637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06197 z dne 19. 12. 1996 pri subjektu vpisa IMPALLER BROADCASTING
SYSTEM, d.o.o., sedež: Resljeva 24,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/28563/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, omejitev
pooblastil direktorja in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5972027
Firma: IMPALER BROADCASTING
SYSTEM, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPALER, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vezovnik Igor, Koper, Bernetičeva ulica 12, ki od 27. 11. 1996 zastopa družbo v
vseh zadevah skupaj z enim od prokuristov.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 27. 11. 1996.
Rg-102051
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/03889 z dne 17. 10. 1996 pri subjektu vpisa VINTONI, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež:
Orehova 9, 1240 Kamnik, Šmarca, pod
vložno št. 1/19261/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:
Matična št.: 5641497
Firma: L-VINMAR, trgovsko in prozvodno podjetje, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: L-VILMAR, d.o.o.,
Kamnik.
Rg-102823
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05193 z dne 13. 1. 1997 pri subjektu vpisa GTT – MRAK, gostinstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Goričane 46, Medvode, sedež: Goričane 46, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/02878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5327725
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina 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, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
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kov; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem.
Rg-103403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/14149 z dne 6. 3. 1996 pri subjektu vpisa COMMIS, podjetje za projektiranje, zastopanje, posredovanje in trgovino, Ljubljana, d.o.o., Kavčičeva 10, Ljubljana, sedež: Kavčičeva 10, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/21828/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, firme, ustanoviteljev, deležev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5730619
Firma: COMMIS, podjetje za projektiranje, zastopanje, posredovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Grablovičeva 1
Ustanoviteljica: Rotar Lili, Ljubljana, Maroltova 16, vstop 12. 11. 1993, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Švigelj Marko, izstop 9. 9. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Švigelj Marko, razrešen 9. 9. 1994;
Rotar Lili, razrešena 9. 9. 1994 kot zastopnica in imenovana 10. 9. 1994 za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 3. 1996: 145 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 153 Predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 158 Proizvodnja drugih živil;
159 Proizvodnja pijač; 454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
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povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 744 Ekonomska propaganda.
Rg-103408
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13157 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu vpisa BUILDMEN, servis, trgovina,
export-import, d.o.o., Ljubljana, Stožice
17, sedež: Stožice 17, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21876/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5729912
Osnovni kapital: 1,608.900 SIT
Ustanovitelj: Kajtazović Husein, Ljubljana, Stožice 17, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,608.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost: zidarstvo in fasaderstvo ter
polaganje naravnega in umetnega kamna;
izdelava kamnitih in betonskih izdelkov; zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; trgovina na drobno in debelo v
prometu blaga in storitev; gostinske storitve
– okrepčevalnica; fotokopiranje, razmnoževanje in kopiranje; nakup in prodaja rezervnih delov tehničnih proizvodov; nudenje
knjigovodskih storitev; uvoz in izvoz naslednjega blaga: železa, jekla, barvnih kovin ter
izdelkov črne in barvaste metalurgije; gradbenih, sanitarnih, instalacijskih in ogrevalnih materialov, lesa in lesnih izdelkov, kemičnih izdelkov ter stekla, keramike in porcelana ter njihovih izdelkov, papirja in papirnih izdelkov, izdelkov iz gume, kavčuka in
plastičnih mas, kož, krzna, usnja ter njihovih izdelkov, tekstila in tekstilnih izdelkov,
galanterije, bižuterije, bazarskega blaga in
igrač, tehnične opreme, strojev, rezervnih
delov, orodja in potrebščin, reprodukcijskega in potrošnega materiala za oskrbovanje
proizvodnje in obrti, elektrotehničnih, elektronskih in računalniških aparatov, radijskih
in TV sprejemnikov, videov in njihovih delov
in opreme, motornih vozil, rezervnih delov
in opreme, umetniških predmetov in starin,
prehrambenih proizvodov, sadja, zelenjave,
pijače, cigaret, parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov.
Rg-103709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/05057 z dne 8. 1. 1997 pri subjektu vpisa BORTAN Žagar & Co., predelava in trgovina tekstilnih proizvodov,
d.n.o., Šmarca, sedež: Stegne 22, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/22209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev, priimka ustanovitelja in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5746736
Ustanoviteljici: Radman Tanja, Kamnik,
Stegne 22, Šmarca, vstop 1. 9. 1993, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Žagar Ivan, izstop
2. 10. 1996; Žagar Marija, Kamnik, Šmarca, Stegne 22, vstop 2. 10. 1996, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žagar Tanja, razrešena 2. 10.
1996; direktorica Žagar Marija, imenovana 2. 10. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 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; proizvodnja krznenih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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 sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
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 materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 gradbenimi stroji; 5163
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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 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 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih 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, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-

čunovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol.
Vpis spremembe družbene pogodbe z
dne 2. 10. 1996.
Rg-103854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04428 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu vpisa STOL FAGUS, lesna proizvodnja, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Kamnik, sedež: Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vložno št. 1/27740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5937990
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brezočnik Božo, razrešen 31. 7.
1996; direktor Poglajen Franc, Komenda,
Glavarjeva cesta 55a, imenovan 1. 8. 1996,
zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.
Rg-104434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04495 z dne 25. 2. 1997 pod št.
vložka 1/28958/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5971284
Firma: TRUFIKA, trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRUFIKA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva
ul. 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: M.C.C., d.o.o., Ljubljana,
Vevška c. 52, vložil 600.000 SIT, UPIMO
GROUP, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 13,
vložil 600.000 SIT, in Tomac Bernarda,
Ljubljana, Slovenčeva ul. 145, vložila
300.000 SIT – vstopili 13. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Tomac Bernarda, imenovana
13. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 511 Posredništvo; 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, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
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sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
524 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 602 Drug kopenski promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
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tek; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-104435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04496 z dne 25. 2. 1997 pod št.
vložka 1/28959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5971292
Firma: UPIMO MENJALNICE, menjalnice in upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UPIMO MENJALNICE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šubičeva ul. 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: M.C.C., d.o.o., Ljubljana,
Vevška c. 52, vložil 700.000 SIT, UPIMO
GROUP, d.d., Ljubljana, Kongresni trg 13,
vložil 700.000 SIT, in Tomac Bernarda,
Ljubljana, Slovenčeva ul. 45, vložila
100.000 SIT – vstopili 13. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pintar Damir, Ljubljana, Brodnikova
ul. 16, imenovan 13. 9. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
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; 50301 Trgovina na debelo z re-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zervnimi 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi

potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6010 Železniški promet; 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v prometu; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 713 Dajanje drugih 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; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.
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Rg-105157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00163 z dne 25. 2. 1997 pod št.
vložka 1/28960/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1123734
Firma: KOJOT, trgovina, prevozi in posredovanje, d.o.o., Vnanje Gorice
Skrajšana firma: KOJOT, d.o.o., Vnanje
Gorice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1357 Notranje Gorice, Nova
pot 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kobe Jože, Notranje Gorice, Nova pot 53, Vnanje Gorice, vstop
23. 1. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kobe Jože, imenovan 23. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 2. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na 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 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 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, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom 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 polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo 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 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 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
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z 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 gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
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ni 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.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 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.; 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; 7482 Pakiranje;
8042 Drugo izobraževanje.
Rg-105229
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01387 z dne 17. 3. 1997 pod št.
vložka 1/29031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1191527
Firma: VGD COMMERCE, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VGD COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubjana, Brodarjev trg 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vranković Goran, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, vstop 6. 11. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vranković Goran, imenovan 6. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih 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 mo-

Stran

2858 / Št. 26 / 2. 4. 1998

torna 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
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
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo 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 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 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; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
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lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, 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; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-106295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01307 z dne 26. 3. 1997 pri subjektu vpisa M COMMERCE TRGOVINA,
MARKETING, INŽENIRING, sedež: Šmartinska 224a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10155/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razveljavitev sklepa Srg
94/13221, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5444519
Firma: M COMMERCE, trgovina, marketing, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Roška cesta 2a
Skrajšana firma: M COMMERCE, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Roška cesta 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Aleš, izstopil 24. 5.
1994; Traunšek Milena, izstopila 3. 6. 1991,
Tišler Miro in Tabaček Slavko, izstopila
29. 11. 1991; Padovnik Milan in Padovnik
Mojca, oba iz Grosuplja, Kajuhov dvor 3,
vstopila 24. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mihelič Aleš, razrešen 24. 5. 1994;
direktor Padovnik Milan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnica Padovnik Mojca, ki kot pomočnica direktorja zastopa

družbo brez omejitev, imenovana 24. 5.
1994.
Rg-106393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06146 z dne 12. 3. 1997 pod št.
vložka 1/29009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5996244
Firma: ZA – JA DE LUX, d.o.o., marketing, posredovanje, zastopanje in trgovina
Skrajšana firma: ZA – JA DE LUX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno, Bratov Novak 1
Osnovni kapital: 3,679.328 SIT
Ustanoviteljica: Zavolovšek Jožica, Ljubljana-Šmartno, Tacenska 152, vstop 23. 1.
1996, vložek 3,679.328 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zavolovšek Jožica, imenovana
23. 1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1997: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, 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 izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Rg-106635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01685 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu vpisa R.S.T., podjetje za posredovanje, zastopanje in svetovanje v domačem in mednarodnem prometu, d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana, sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5873185
Ustanovitelj: ICEC, svetovanje, inženiring
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 20. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pernat Aleksander, izstop 20. 3. 1997.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pernat Aleksander, razrešen 20. 3.
1997; direktor Bončina Igor, Ljubljana, Brilejev 9, imenovan 20. 3. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-107191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01273 z dne 21. 3. 1997 pod št.
vložka 1/29053/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1125338
Firma: GASPER TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GASPER TRADE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubjana, Celovška cesta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cigler Igor, Ljubljana, Prijateljeva ulica 12, vstop 27. 2. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cigler Igor, imenovan 27. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 3. 1997: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja 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 stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi 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 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 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 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,

maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 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 materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z 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, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z 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
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električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 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 nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač 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 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 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 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; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, 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 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-107239
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06756 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu vpisa ATLANTIS CARPE DIEM COMMUNATIONS, informacijski inženiring,
založništvo in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cankarjeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti z za-
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konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5990866
Firma: VIESTE, razvojna družba, d.o.o.
Skrajšana firma: VIESTE, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rismal Borut, Ljubljana, Cankarjeva 4, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno 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 motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5161 Trgovina na debelo 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 stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.
Rg-107263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18185 z dne 7. 4. 1997 pri subjektu vpisa MITJA STIL, agencija za posredovanje na področju glasbenih storitev,
d.o.o., sedež: Koseskega 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23791/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanoviteljev in odgovornosti ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5854598
Firma: KOVAČIČ & CO., agencija za
posredovanje na področju glasbenih storitev, d.n.o., Koseskega 13, Ljubljana
Skrajšana firma: KOVAČIČ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Kovačič Mitja, Ljubljana,
Koseskega 13, izstopil iz d.o.o. in vstopil v
d.n.o. 28. 12. 1994, in Kravos Mateja, Ajdovščina, Cesta 95, vstopila 28. 12. 1994,
vložila po 50.649,20 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1997: 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 926 Športna dejavnost; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.
Rg-107359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01593 z dne 22. 4. 1997 pri subjektu vpisa MARIO, Trgovina, servis in zastopstva, d.o.o., Ljubljana, sedež: Povšetova ulica 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10337/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovitelja, sedeža, dejavnosti in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5478022
Firma: BETA GLOBAL, veleprodaja,
maloprodaja, izvoz in uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: BETA GLOBAL, d.o.o.
Sedež: 1356 Dobrova pri Ljubljani,
Podsmreka 5a
Ustanovitelj: Zupančič Marjan, izstop
24. 2. 1997; Šušteršič Bojan, Ig 308, vstop 24. 2. 1997, vložek 3,582.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Zupančič Marjan, razrešen 24. 2.
1997; direktor Šušteršič Bojan, imenovan 24. 2. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1997: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7030
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-107358
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01261 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu
vpisa ELROJA, marketing in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Stražarjeva 20b,
1000 Ljubljana, pod vložno št.1/27558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5935733
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3.
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Rg-107373
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00091 z dne 7. 5. 1997 pri subjektu vpisa PEPPIS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana, sedež: Tržaška 41, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19951/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5840929
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1997: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7230 Obdelava podatkov; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202
Prostorsko planiranje 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; 74831 Prevajanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-107374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00092 z dne 6. 5. 1997 pri subjektu vpisa PEPPIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
storitve in zunanjo trgovino, Ljubljana,
Podružnica BIBA, Ljubljana, Rimska 4,
sedež: Rimska 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19951/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5840929001
Dejavnost, vpisana 6. 5. 1997: 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo.
Rg-107450
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/04341 z dne 5. 3. 1997 pri subjektu
vpisa DADA TRADE, storitve, marketing in
trgovina, d.o.o., sedež: Gumnišče 31,
1291 Škofljica, pod vložno št. 1/27912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena in datum vstopa ustanoviteljice
in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5940389
Ustanoviteljica: Šporar Davorka, Ljubljana, Prušnikova 9, vstop 22. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šporar Davorka, imenovana 27. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-107628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00534 z dne 19. 5. 1997 pri subjektu vpisa VEMEDIJA, zdravstveno svetovanje in nega bolnih na domu, d.o.o.,
Ljubljana, Kunaverjeva 9, sedež: Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/18197/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5674077

Št.

26 / 2. 4. 1998 / Stran 2861

Firma: VEMEDIJA, trgovsko podjetje,
zastopanje in marketing, d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1997: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Dejavnost: šifra 51.18 – dovoljeno vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 1. 1997.
Rg-108264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00803 z dne 15. 5. 1997 pri subjektu vpisa SOUNDGARDEN – K 59, podjetje
za marketing, posredovanje, storitve, zastopstvo, trgovino, komisijsko prodajo in
servis, d.o.o., sedež: Aljaževa 3, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04710/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5350824
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 66.
Rg-108315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01194 z dne 4. 6. 1997 pri subjektu vpisa INTEGRA, d.o.o., inženiring, trgovina, zastopanje, proizvodnja, marketing, Ljubljana, Malči Beličeve 133, sedež: Malči Beličeve 133, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme s temile podatki:
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Matična št.: 5322723
Firma: INTEGRA, Inženiring, trgovina,
zastopanje, proizvodnja, marketing,
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
ulica 81
Skrajšana firma: INTEGRA, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska ulica 81.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 5. 1997.
Rg-108982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03223 z dne 5. 6. 1997 pri subjektu vpisa VETERINARSKI INŠTITUT, Ihan,
d.o.o., sedež: Breznikova 89, Ihan, 3120
Domžale, pod vložno št. 1/29161/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5938473
Firma: VOA, Veterinarska obratna ambulanta, d.o.o., Ihan
Skrajšana firma: VOA, d.o.o., Ihan.
Rg-109106
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00987 z dne 5. 3. 1997 pri subjektu vpisa ZVEZDA DANICA, d.o.o., Storitve, izdelava in prodaja, Kamnik, sedež:
Župančičeva 7, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in deleža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5817781
Firma: ZVEZDA DANICA, intelektualne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZVEZDA DANICA,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Obrulk Janko, Kamnik, Zikova ulica 6, vstop 16. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje 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 prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1586 Predelava čaja in kave; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva;
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1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov,
vrvic in mrež; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 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; 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 vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na 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 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 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 materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina 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 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 industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
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govina 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 alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
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 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
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 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 restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni

zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu 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 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; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
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92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.
Rg-109130
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01794 z dne 20. 5. 1997 pri subjektu vpisa M-SOFTWARE, Podjetje za
programerstvo in računalniško obdelavo podatkov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5768837
Firma: MARLIN-TKALNICA, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Tacenska 125
Skrajšana firma: MARLIN-TKALNICA,
d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska
125
Ustanovitelj: Valjavec Matjaž, izstop
24. 3. 1997; Snoj Iztok, Ljubljana, Slovenčeva 2, vstop 24. 3. 1997, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Valjavec Matjaž, razrešen 24. 3.
1997; direktor Snoj Iztok, imenovan 24. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 5. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
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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 motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 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 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 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 indu-
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strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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 drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 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 drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-

niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 3. 1997.
Rg-109295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/01017 z dne 3. 3. 1997 pri subjektu vpisa MEDICA-ARTIS, intelektualne
storitve pri raziskavi in uporabi učinkovin, d.o.o., Ljubljana, Rimska 12, sedež:
Rimska 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča nadomestni sklep Srg
19854/94, spremembo osnovnega kapitala in deležev, uskladitev dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5350247
Osnovni kapital: 1,500.700 SIT
Ustanovitelji: Bilač Borut, Postojna, Prekomorskih brigad 10, vstop 22. 2. 1994,
vložek 1,200.560 SIT, Djordjevič Srđan,
Ljubljana, Rimska 12, vstop 22. 2. 1994,
vložek 150.000 SIT, in Djordjević Nebojša,
Ljubljana, Rimska 12, vstop 15. 3. 1990,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1997: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 92623 Druge športne dejavnosti.
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